
30 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian Kualitatif  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

untuk mengungkap permasalahan yang diangkat secara lebih 

mendalam. Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, 2011, hal 4) 

berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang – orang 

dan perilakunya yang dapat diamati secara langsung. Menurut 

mereka, pendekatan dalam metode ini diarahkan pada latar dan 

individu secara utuh (holistik). Jadi, dalam hal ini  tidak boleh 

mengisolasikan individu atau suatu organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis tertentu, melainkan perlu memandangnya sebagai 

bagian dari suatu keutuhan. 

Menurut  Kirk dan Miller (dalam Moelong,  2011 , hal. 4)  

penelitian kualitiatif adalah tradisi dalam ilmu sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Denzin dan 

Lincoln (dalam Moelong , 2011)  metode penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.  Dalam penelitian kualitatif 

metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, observasi dan 

pemanfaatan dokumen. 
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Peneliti akan menyajikan gambaran laporan penelitian ini 

dengan kutipan – kutipan data. Data tersebut kemungkinan berasal 

dari naskah hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumen 

pribadi, foto, rekaman audio / vidoe, serta dokumen resmi lainnya. 

 

 

B. Tema yang Diungkap  

Tema yang akan diungkap pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Identitas subjek (usia, pekerjaan, agama, usia penikahan dsb) 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, 

meliputi: 

a. Status Keuangan dan Pekerjaan  

b. Hubungan dengan keluarga besar  

c. Faktor Anak 

d. Kemampuan Mengatasi Konflik 

3. Faktor yang membuat anak sulung laki – laki mendominasi 

dalam keluarga etnis tionghoa 

a. Pandangan tentang anak sulung laki – laki yang mendominasi 

b. Cara menyikapi  

4. Dinamika Penikahan  

5. Gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan etnis Tionghoa 

yang tidak memiliki anak sulung laki – laki  
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C. Subjek Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampel. Peneliti menggunakan purposive sampel 

dikarenakan  dalam pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Kriteria penentuan subjek 

penelitian: 

1. Pasangan etnis Tionghoa yang tidak memiliki anak sulung laki 

– laki  

2. Bertempat tinggal di Kota Singkawang, Kalimantan Barat  

3. Usia pernikahan minimal 5 tahun 

4. Agama Khonghucu  

Pertimbangan agama Khonghucu karena menurut ajaran 

Konfucius apabila perempuan tidak dapat memberikan 

keturunan anak laki – laki untuk suaminya maka dia pantas 

untuk diceraikan (dalam Suliyati, 2007, h. 54). 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Rahayu & Ardani (dalam Noviajati, 2015) mengemukakan 

bahwa wawancara adalah perbincangan yang menjadi sarana 

untuk mendapatkan informasi tentang orang lain, dengan tujuan 

penjelasan atau pemahaman tentang orang tersebut dalam hal 
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tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti  ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, 

dan apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal yang mendalam 

dari responden. Teknik pengumpulan data dalam bentuk 

wawancara mendasarkan pada self report , atau setidaknya pada 

pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015). 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka 

dimana subjek penelitian mengetahui madsud dan tujuan dari 

wawancara tersebut (Moelong, 2011). Berikut pedoman 

wawancara yang akan digunakan: 

a. Latar belakang subjek, meliputi: 

- Identitas subjek  

- Pekerjaan subjek  

- Agama yang dianut subjek  

- Tingkat pendidikan subjek  

b. Faktor – faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan, 

meliputi: 

- Status Keuangan dan Pekerjaan  

- Hubungan dengan keluarga besar  

- Faktor Anak  

- Kemampuan Mengatasi Konflik 

c. Faktor yang membuat anak sulung laki – laki mendominasi 

dalam keluarga etnis tionghoa 

- Pandangan tentang anak sulung laki – laki yang 

mendominasi 
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- Cara menyikapi  

d. Dinamika pernikahan: 

- Kesepakatan – kesepakatan yang dibuat pasangan pada 

awal pernikahan  

- Permasalahan yang muncul sebelum mempunyai anak  

- Rencana – rencana yang dibuat pasangan sebelum 

mempunyai anak   

e. Gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan etnis 

Tionghoa yang tidak memiliki anak sulung laki – laki 

meliputi:  

- Kelahiran anak pertama  

- Kelahiran anak selanjutnya  

 

2. Observasi ( Pengamatan) 

Menurut Hadi (dalam Argarani, 2010, hal. 48) observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena 

yang diselidiki. Secara luas, observasi sebenarnya tidak hanya 

terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung 

tetapi juga pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung. 

Metode observasi digunakan oleh peneliti untuk  

mendapatkan gambaran secara langsung dan jelas mengenai 

permasalahan sedang diteliti (Basrowi & Suwandi, dalam Nastiti  , 

2012, hal. 43 ).  Hal yang akan diamati dalam penelitian ini antara 

lain:  
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a. Penampilan subjek,  perilaku subyek dan kondisi 

lingkungan. 

b. Interaksi subyek dengan peneliti maupun orang lain.  

c. Respon spontan  dari subyek.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian (Sugiyono, 2015, h. 329).  Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman suara. 

 

 

E. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen ( dalam Moloeng, 2011, hal 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data 

, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesikannya, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

mencari dan menemukan pola dan mengorganisasikan data.  

Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2015, hal 337 – 345) 

mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Langkah  - 

langkah analisis data yaitu 
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1.  Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, 

menfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan pola 

dan membuang yang tidak diperlukan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, 

flowchart dan sejenisnya.  Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 

2015, hal 341) meyatakan: 

“the most frequent from the display data for qualitative 

research data in past has been narrative text” 

 

Metode yang digunakan dalam penyajian data adalah 

metode deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan dilakukan diakhir untuk mejawab 

rumusan permasalahan yang dirumuskan sejak awal , tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti dikemukan bahwa masalah dan 

perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di 

lapangan. 

 

 

 

F. Kriteria Keabsahan Data  
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Menurut Sugiyono (2015) kriteria uji keabsahan data dalam 

penelitian kualtitatif meliputi uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (objektivitas). 

Teknik pemeriksaan data dapat dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan 

mengadakan member check. Kriteria keabsahan data ini 

menggunakan metode :  

1. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

dengan lebih teliti dan rinci. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

sistematis dan pasti. 

2. Triangulasi  

Menurut Wiersma (dalam Sugiyono, 2015, hal 372) 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan ulang data dari sumber lain dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Triangulasi di bedakan menjadi tiga yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah 

triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek ulang data yang telah didapatkan 

melalui beberapa sumber.  Misalnya selain mendapatkan data 

melalui wawancara, catatan di lapangan, dokumen pribadi, 
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foto, rekaman audio / vidoe, serta dokumen resmi lainnya. 

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik ang berbeda. 

Misalnya dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner 

(Sugiyono, 2015, hal 373 – 375).  

Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan cara 

mewawancarai orang terdekat subjek. Disini peneliti memilih 

anak – anak subjek sebagai informan yang akan memberikan 

kebenaran akan data yang peneliti gunakan sebagai alat cross 

check. Data yang penelti dapatkan dari informan menggunakan 

rekaman audio, sedangkan triangulasi teknik peneliti 

melakukan observasi yang berkaitan dengan subjek dan 

lingkungannya. 

3. Menggunakan bahan referensi  

Menggunakan bahan referensi disni adalah adanya 

pendukung yang membuktikan data yang telah di temukan 

oleh peneliti. Misalnya hasil wawacara didukung dengan 

adanya rekaman wawancara, foto – foto dll (Sugiyono,  2015, 

hal 375). 

 

 

 

 


