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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian Kualitatif  

Menurut Hamidi (2004, hal. 3) metode penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang menghasilkan sejumlah informasi, atau cerita yang 

rinci tentang subyek dan latar sosial. Informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara  yang mendalam dan pengamatan yang berbentuk cerita 

detail (deskripsi rinci, gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan-

ungkapan yang asli dari subyek penelitian. Menurut Tohirin (dalam 

Hayati, 2015) metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian 

misalnya, perilaku,persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah.  

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2008, hal. 3) mendefinisikan 

metodeologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data berupa kata-kata tertulis atau lisan melalui subyek dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini mengarah pada latarbelakang individu secara 

utuh dan menyeluruh.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi menurut Elmira (dalam Kusdiyati dan Fahmi. 2015, hal. 4) 

pendekatan ini merupakan arti pengalaman hidup yang berhubungan 

dengan pemahaman, penggambaran hidup dan tentang bagaimana 
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keseharian subyek, yang bertujuan untuk menginterpretasikan berbagai 

tindakan yang dilakukan sebagai bentuk makna dalam kehidupan.  

3.2. Tema Psikologis yang diungkap  

Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami dan 

mendeskripsikan penyesuaian diri pada wanita pasca bercerai. Pada 

penelitian ini, peneliti akan mengali mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi wanita dalam melakukan penyesuaian diri pasca bercerai, 

dan bagaimana  proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh wanita 

setelah pasca perceraian dan saat bercerai hingga setelah bercerai dan 

memberikan banyak pengaruh dalam hidupnya.  

3.3. Subyek Penelitian 

Azwar (2014, hal. 79),  berpendapat  bahwa sebagai populasi dan 

kelompok sambel harus memiliki ciri ataupun karakteristik, ciri-ciri 

tersebut tidak terbatas, hanya digunakan sebagai ciri sebuah wilayah 

yang terdiri dari karakteristik individu. Sampel merupakan sebagian dari 

populasi karena sampel merupakan bagian dari sebuah populasi.  

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan subyek yang digunakan 

adalah purposive sampling. Menurut Alsa (2004, hal. 48) purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri 

tertentu yang dianggap memiliki hubungan yang erat dengan populasi. 

Pada penelitian ini yang menjadi karakteristik sampel (subyek untuk 

penelitian) adalah berikut: 

a. Wanita yang berusia 20-40 tahun  

b. Berdomisili di Kota Semarang 
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c. Telah bercerai selama 1-1,5 tahun  

d. Khususnya bagi wanita berperan ganda dalam keluarga terutama 

mengurus dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.  

Melalui alasan dipilihnya beberapa kriteria subyek di atas yaitu agar 

mendapatkan gambaran yang mendetail mengenai bagaimana proses 

penyesuaian diri wanita pasca bercerai serta beberapa hal terkait yang 

mendukung keputusan subyek. Pemilihan subyek didasarkan pada 

subyek yang berusia 20-40 tahun. Jangka waktu satu sampai satu 

setengah tahun merupakan jangka waktu yang dianggap sebagai masa 

penentuan. Subyek dalam penelitian ini sebanyak tiga orang, yang dipilih 

berdasarkan kriteria di atas.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Menurut (Moleong, 2010, hal. 186) wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak yang mengajukan 

pertanyaan disebut dengan pewawancara (interviewer) dan pihak yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu disebut terwawancara 

(interviewe). 

Menurut Steward dan Cash (dalam Hakim, 2013, hal. 167), 

wawancara merupakan proses dari komunikasi interpersonal yang 

sebelumnya telah ditentukan tujuannya dan bersifat serius. Komunikasi 

tersebut dirancang agar terciptanya interaksi yang melibatkan aktivitas 

bertanya serta menjawab pertanyaan.  
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Winarto (dalam Ghony & Almanshur 2012, hal. 174) juga 

berpendapat bahwa wawancara merupakan suatu komunikasi langsung 

yang dilakukan antara penyidik dengan subyek sampel, cara wawancara 

yang paling efektif adalah “wawancara pribadi” karena mudah terlihat dari 

luar maka perlu terjadi suatu hubungan yang lancar antara dua orang, 

Kedua orang harus menggunakan bahasa dan pengertian yang sama 

agar mampu menyampaikan dan menerima pertanyaan secara jelas, 

serta berada dalam kondisi yang nyaman dan bebas dari berbagai 

tekanan.  

Pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang mendalam, penelitian yang mendalam memiliki tujuan 

untuk menggali lebih dalam lagi mengenai topik yang dipermasalahkan. 

Beberapa panduan wawancara yang digunakan sebagai berikut:  

a. Indentitas subyek  

b. Latarbelakang subjek  

c. Latarbelakang peristiwa perceraian 

d. Masalah setelah perceraian  

e. Proses dari penyesuaian diri  

f. Faktor-faktor penyesuaian diri  

g. Penyesuaian yang baik dan buruk  

2.  Observasi  

Menurut Bontxen (dalam Kusdiyati & Fahmi. 2015, hal. 4) 

berpendapat bahwa observasi merupakan suatu kemampuan untuk 

mengambil berbagai informasi melalui satu bahkan lebih dari lima panca 
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indra fisik kita dan dapat digunakan untuk memahami informasi itu, 

sehingga kita dapat menggunakannya dengan cara yang tepat. Dalam 

observasi ini peneliti akan mengungkap hal-hal yang meliputi: 

a. Kondisi fisik subyek 

b. Penampilan subyek 

c. Ekspresi wajah subyek dan emosi yang terlihat saat wawancara 

berlangsung 

Menurut Arikunto (dalam Gunawan, 2016, hal. 143) observasi 

merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian secara teliti dan mendetail, serta pencatatannya 

dilakukan secara sistematis.   

a. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2008, hal. 324) berpendapat bahwa uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara melakukan  

keikutsertaan, perpanjangan, ketekunan dalam pengamat, analisis kasus 

negatif, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui bentuk diskusi, 

kecukupan pada refensial, pengecekan pada anggota uraian yang rinci 

serta auditing. Pada uji keabsahan data peneliti menggunakan cara 

dengan melakukan ketekunan pengamat dan triangulasi sumber. 

1. Ketekunan Pengamat  

Ketekukan pengamat merupakan pengamatan yang dilakukan 

secara lcermat dan berkesinambungan. Dengan menggunakan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2008, hal. 272). 
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Pada uji keabsahan data di penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode triangulasi.  

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan cara membandingkan antar data yang 

digunakan untuk mengecek dan memeriksa keabsahan suatu data 

lainnya agar teruji kebenarannya (Moleong, hal. 330). Triangulasi yang 

digunakan  adalah triangulasi sumber dan metode.  

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan cara membandingkan dan 

mengecek ulang derajat kepercayaan mengenai suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda (Bakchri, 2010, hal. 56).  

b. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan cara untuk memastikan keabsahan 

data terhadap hasil temuan peneliti (Bakchri, 201, hal, 56).  

 3. Diskusi Sejawat  

 Penelitian ini dilakukan dengan cara pemeriksaan oleh dosen 

pembimbing melalui diskusi.  

3.5 Metode Analisisi Data 

Spradley (dalam Gunawan, 2016, hal. 210), berpendapat bahwa 

analisis data merupakan suatu pencarian atau bahkan pelacakan pola-

pola, pengujian statistic mengenai sesuatu untuk menetapkan bagian-

bagiannya, yang berhubungan antar kajian serta hubungan pada 
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seluruhnya. Maksudnya keseluruhan analisis dari data-data dalam 

metode kualitatif akan mencakup penelurusan data dengan 

menggunakan catatan-catatan (berdasarkan pengamatan dilapangan) 

yang berfungsi untuk menemukan pola-pola budaya yang telah dikaji oleh 

peneliti.  

Menurut Bogda dan Biken (dalam Moleong 2008, hal. 248) 

mendefinisikan analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan 

dengan cara mengorganisasikan data dan memilah-milahnya, sehingga 

data yang didapatkan dapat dikelola menjadi sebuah data yang mudah 

dipahami, serta dicari maknanya agar dapat menemukan pikiran apa 

yang tersembunyi dibalik cerita subyek, yang akhirnya dapat tercipta 

suatu konsep. berikut adalah langkah-langkah teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

1. Mempelajari data-data yang diperoleh dan menandai beberapa 

kata-kata kunci serta gagasan yang terdapat didalam data 

2. Menemukan tema-tema yang ada dalam data dengan cara 

mengkategorikan data yang diperoleh 

3. Menghubungkannya dengan landasan teori 

4. Penarikan kesimpulan  

Ghony dan Almanshur (2012, hal. 310) juga berpendapat penarikan 

kesimpulan merupakan bagian dari tahap akhir analisis data. Penarikan 

kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan data yang 

sudah diperoleh dari narasumber dengan cara mengkaji makna yang 

terkandung pada konsep-konsep yang berdasar pada penelitia


