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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Model Pendekatan Penelitian 

Metode merupakan alat yang dibutuhkan oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah pendekatan kualitiatif, yaitu penelitian dengan pendekatan yang 

mengutamakan daya yang bersifat kualitatif dan dengan situasi lapangan yang 

sebagaimana adanya (natural) tanpa manipulasi (Rohmah, 2015). Alsa (2014) 

menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia bukanlah makhluk pasif. Manusia 

selalu memiliki kemauan yang bebas dimana perilakunya hanya dapat dipahami 

dengan konteks budaya, dan perilakunya tidak didasarkan oleh hukum-hukum 

sebab akibat. Maka penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objeknya, bukan 

untuk generalisasi melainkan untuk memperluas data diluar data yang tersedia 

(ekstrapolasi). 

Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai salah satu cara yang 

sederhana, yaitu suatu penelitian interpretatif pada masalah yang diteliti. Peneliti 

merupakan pusat dari pemaknaan yang dibuat tentang masalah itu (Alsa, 2014, 

h.30). Penelitian kualitatif berpangkal dari paradigma fenomenologis yang 

objektivitasnya berasal dari rumusan situasi tertentu yang dihayati oleh individu 

maupun kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari penelitian (Alsa, 

2014, h.31).   
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Penyusunan rancangan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, 

karena ketika penelitian dilaksanakan peneliti terus menerus menyesuaikan 

rancangan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi dilapangan (Alsa, 2014, h.52). 

Untuk mendapat pengertian mendalam mengenai makna dari subjek penelitian, 

peneliti melakukan penelitian dengan rancangan studi kasus. Dengan rancangan 

studi kasus peneliti dapat lebih mendiskripsikan dan menganalisa secara lebih 

dalam terhadap satu system terbatas (bounded system) seperti suatu program, 

peristiwa, intervensi, komunitas atau individu (Alsa, 2014, p. 55) 

3.02. Tema yang Diungkap 

3.02.01. Resiliensi Pasangan Suami Istri 

Tema yang dijelaskan dalam bagian ini adalah proses resiliensi keluarga 

dalam menghadapi konflik. Tema dalam penelitian ini adalah kemampuan 

resiliensi pasangan suami istri dalam menghadapi konflik dalam keluarga. 

3.02.02. Fase Perkawinan Cooling Off 

Tema-tema yang dipaparkan dalam kaitan dengan fase perkawinan cooling 

off mencakup penjelasan mengenai proses cooling-off dalam perkawinan ketika 

terjadinya konflik. 

3.03. Subjek Penelitian 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling 

bertujuan (purposive sampling), dimana sampel yang digunakan dalam penelitian 

tidak dipilih secara random atau acak. Subjek penelitian dipilih sesuai kriteria yang 

telah disusun oleh peneliti dimana kriteria tersebut sesuai dengan tujuan 

dilakukannya penelitian ini. 
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Pada penelitian ini kriteria subjek yang akan diteliti adalah pasangan suami 

istri yang memiliki usia perkawinan diatas 20 th. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat VanLaningham, Johnson, & Amato (2001) menyatakan bahwa 

kebahagiaan dalam perkawinan tidak selamanya berlangsung lama hingga 

mencapai level terendah perkawinan mereka yaitu pada usia 15 – 18 tahun dan 

secara bertahap kembali meningkat setelah usia 20 tahun perkawinan. Hal 

tersebut dapat diasumsikan pula bahwa perkawinan mereka telah melalui berbagai 

macam konflik dan telah melalui fase cooling-off. 

3.04. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian adalah salah satu unsur penting dalam suatu bagian 

penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah teknik wawancara dan obeservasi. Peneliti mengumpulkan data dengan 

teknik wawancara mendalam, dimana pedoman yang digunakan oleh peneliti 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.  

3.04.01. Wawancara  

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2016) 

Wawancara dalam penelitian kualitatif akan diawali dengan menanyakan 

beberapa pertanyaan informal dan dilanjutkan dengan pertanyaan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan maksud 

mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Peneliti akan cenderung mengarahkan 
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pertanyaan pada penemuan perasaan, pemikiran dan presepsi partisipan 

(Rachmawati, 2007). 

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni Wawancara 

Semi Berstruktur (Semistructure Interview) di mana pelaksanaan wawancara 

dapat lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstuktur. Jenis 

wawancara ini memungkinkan peneliti mengembangan pertanyaan dan 

memutuskan masalah yang harus didalami (Holloway & Wheeler, 2010, pp. 89- 

90). 

Pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

ini meliputi identitas subjek, latar belakang keluarga, masa perkenalan, masa 

pacaran (sebelum menikah), dan masa perkawinan. 

3.04.02. Observasi  

Observasi (pengamatan) adalah sumber data yang digunakan peneliti 

untuk mengeksplorasi dan memahami kelompok atau budaya yang diteliti 

(Holloway & Wheeler, 2010). Melalui observasi peneliti akan melihat secara 

langsung pemahaman yang tidak terucapkan (tacit understanding), bagaimana 

teori digunakan langsung (theory-in-use), dan sudut pandang responden yang 

belum terungkap melalui teknik pengumpulan data lainnya (Moleong, 2016). 

Sumanto (2014) menyatakan bahwa ada dua macam studi observasi, yaitu 

Naturalistic study (observasi alamia) dimana peneliti melaporkan hasil observasi 

tanpa mengubah situasi lapangan (asli) dan field study dimana peneliti 

memasukkan beberapa faktor dalam situasi alamiah sehingga mengubah situasi 

asli dan mengobservasi perilaku individu. Moleong (2016) membagi macam dan 

derajat peranan dalam observasi menjadi empat bagian, yaitu berperanserta 
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secara lengkap, pemeranserta sebagai pengamat, pengamat sebagai 

pemeranserta dan pengamat penuh.  

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah observasi 

dengan pemeranserta sebagai pengamat yang berarti peneliti tidak sepenuhnya 

menjadi pemeranserta tetapi akan melaksanakan fungsi pengamatan (Moleong, 

2016). 

3.05. Uji Keabsahan Data 

Validitas/keabsahan data kualitatif adalah kepercayaan terhadap data yang 

diperloleh peneliti dilapangan dan analisis yang dilakukan dengan akurat sehingga 

mempresentasikan situasi sosial di lapangan (Alsa, 2014). Moleong (2016) 

menjelaskan yang dimaksud dengan keabsahan data adalah keadaan penelitian 

yang dilakukan harus mendemonstrasikan keadaan yang benar, menyediakan 

dasar agar hasil penelitian dapat diterapkan, dan memungkinkan keputusan dari 

luar dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan 

serta keputusan.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan 

menurut Moleong (2016) untuk menguji keabsahan/validitas data penelitian, yaitu: 

3.05.01. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti yang melakukan perpanjangan keikutsertaan akan meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang diperolehnya. Selain itu teknik ini juga 

dimakasudkan supaya peneliti dapat membatasi dari kekeliruan (biases) peneliti, 

membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, dan mampu 

mengkompensasikan pengaruh kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh 
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sesaat. Dilain sisi, teknik ini mampu meningkatkan kepercayaan subjek kepada 

peneliti dan juga meningkatkan kepercayaan diri peneliti sendiri.  

3.05.02. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan/keajegan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan unsur 

atau ciri-ciri dalam situasi yang sangat relevan dengan topik yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada penemuan tersebut secara rinci. Peneliti 

akan mendapatkan kedalaman data dari topik/isu penelitian dengan melakukan 

pengamatan berkesinambungan secara rinci dan teliti terhadap faktor yang 

menonjol hingga faktor yang ditelaah mampu dipahami dengan cara yang biasa.  

3.05.03. Triangulasi 

Teknik triangulasi berarti membandingkan data yang peneliti dapat dengan 

data lain (sumber/metode/penyidik/teori) untuk pengecekan atau pembanding 

diluar data itu.  Teknik ini membantu peneliti untuk mengecek kembali temuannya 

dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.   

3.05.04. Pengecekan Sejawat 

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara diskusi. Peneliti melakukan diskusi 

untuk mengekspose penemuan sementarau maupun akhir yang diperoleh dengan 

rekan-rekan sejawat. Rekan sejawat yang dimaksudkan adalah rekan dengan 

pengetahuan umum sama tentang apa yang sedang diteliti sehingga dapat me-

review presepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. 

3.06. Metode Analisis Data 

Moleong (2016) menemukan bahwa ada tiga model dalam analisis data, 

yaitu Metode Perbandingan Tetap (constant comparative method), Metode analisis 
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data menurut Spradley, dan Metode analisis data menurut Miles & Huberman. 

Peneliti memilih menggunakan Metode Perbandingan Tetap.  

Metode perbandingan tetap menurut Moleong (2016) menganalisis data 

secara tetap dengan cara membandingkan datum yang ditemukan dan kemudian 

secara tetap pula membandingkan kategori-kategori yang ada. Secara umum 

proses analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut: 

3.06.01. Reduksi Data  

Dilakukan indentifikasi satuan (unit) yaitu bagian terkecil yang ditemukan 

dalam data yang memiliki makna sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. 

Setelah satuan (unit) telah ditemukan peneliti akan membuat koding. Pembuatan 

koding berarti memebrikan kode pada setiap satuan agar mampu ditelusuri 

sumbernya. 

3.06.02. Kategorisasi  

Kategorisasi adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam memilah setiap 

satuan (unit) kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap unit yang 

memiliki kesamaan diberi nama yang disebut ‘label’. 

3.06.03. Sintesisasi  

Proeses sintesis ini berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya. Kaitan kategori tersebut diberi nama / label.  

3.06.04. Menyusun ‘Hipotesis Kerja’  

 Proses ini dilakukan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang 

proposisional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantive (yaitu teori 

yang berasal dan masih terkait dengan data). Dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahap ini peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. 
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