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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian (Metode Penelitian Kualitatif) 

Penelitian dengan judul Dampak Perceraian Orangtua terhadap 

Penyesuaian Diri Remaja ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin 

lebih dalam mengamati dan memahami fenomena maupun pengalaman (yang 

didalamnya meliputi perilaku, persepsi, motivasi, pandangan, dan lain-lain) subjek 

secara holistik terkait dengan judul penelitian kali ini. Selain itu, peneliti juga ingin 

menjabarkan hasil dari penelitian ini dalam bentuk bahasa dan kata-kata bukan 

angka sehingga dipilihlah penelitian kualitatif oleh peneliti sebagai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul Dampak Perceraian Orangtua 

terhadap Penyesuaian Diri Remaja. 

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan secara holistik serta deskripsi dengan tujuan untuk memahami 

fenomena (meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) yang 

dialami oleh subjek penelitian, pada suatu konteks khusus bersifat alamiah dengan 

memanfaatkan metode alamiah. Disebutkan pula oleh Sugiyono (2016), penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti obyek dengan kondisi 

senatural mungkin tanpa adanya kondisi yang dimanipulasi, dalam penelitian 

kualitatif sang peneliti merupakan kunci penentu dari hasil penelitian. Selain itu, 

teknik pengumpulan data pun menggabungkan beberapa metode, analisis data 

bersifat indutif, serta hasil dari penelitian kulitatif lebih mengutamakan makna 

daripada menggeneralisasi terhadapm pengalaman masing-masing subjeknya. 
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Pada penelitian kualitatif kali ini, peneliti menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Disebut pendekatan fenomenologi, karena peneliti akan meneliti 

mengenai pengalaman subjektif dari tiga orang subjek dengan karakteristik subjek 

yang berbeda-beda. Seperti pada penjelasan Moleong (2017), istilah 

fenomenologi ditujukan pada pengalaman subjektif dari beberapa subjek yang 

dijumpai dengan karakteristik berbeda, menggunakan pendekatan fenomenologi 

pula, peneliti berusaha memahami arti setiap peristiwa beserta dengan segala 

keteraitannya yang terjadi pada seseorang dalam situasi atau fenomena tertentu. 

Oleh sebab itu penelitian kualitatif fenomenologi ini sesuai dengan tema penelitian 

kali ini, dimana peneliti ingin mengamati dan memahami lebih dalam terhadap 

fenomena perceraian orangtua yang berkaitan dengan penyesuaian diri pada tiga 

orang remaja dengan karakteristik berbeda-beda sebagai subjek penelitian. 

 

3.02. Tema Penelitian 

Orangtua yang bercerai ketika anaknya dalam masa remaja, maka 

perceraian tersebut akan membawa dampak terhadap remaja tersebut. Dampak 

yang ditimbulkan seringkali menjadikan remaja rentan mengalami masalah 

psikologis, apabila remaja tidak mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap 

perceraian orangtuanya. Oleh sebab itu remaja dengan orangtua bercerai sangat 

membutuhkan pengetahuan mengenai penyesuaian diri yang efektif agar remaja 

dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap perceraian orangtuanya, dengan 

demikian remaja akan mampu meminimalisir dampak serta masalah psikologis 

yang akan terjadi pada dirinya akibat perceraian orangtuanya. 

Pada penelitian kali ini, tema yang akan diungkap oleh peneliti yaitu 

mengenai penyesuaian diri remaja yang terjadi setelah orangtua bercerai. Adapun 
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tema penyesuaian diri yang akan diungkap yaitu meliputi individu memiliki persepsi 

yang akurat terhadap realita, individu mampu bertahan di bawah tekanan, stres, 

maupun kecemasan, individu mampu memandang dirinya sebagai pribadi yang 

positif, individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau 

perasaannya sesuai dengan yang dirasakan, serta individu memiliki interpersonal 

yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik. 

 

3.03. Subjek Penelitian 

3.03.01. Metode pencarian subejek 

Penelitian kualitatif, sampel diartikan sebagai narasumber, partisipan, 

teman, bahkan guru dalam penelitian, dan juga dianggap sebagai sampel teoritis 

sebab penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan teori baru (Sugiyono, 

2016). Subjek sebagai sampel dalam penelitian kali ini yaitu tiga orang remaja 

(terdiri dari remaja putra dan putri yang berusia dalam rentang 10 hingga 21 tahun), 

yang usia perceraian orangtuanya maksimal dalam kurun waktu satu tahun ketika 

diadakannya penelitian ini karena dampak yang berpengaruh pada remaja akibat 

perceraian orangtua masih sangat terasa ketika usia perceraian orangtua masih 

dalam kurun waktu satu tahun. Hurlock menyebutkan bahwa berdasarkan temuan 

yang ada di lapangan, remaja yang orangtuanya bercerai dalam kurun waktu satu 

tahun akan cenderung merasa depresi dan melakukan hal-hal yang negatif, 

awalnya remaja akan merasa tidak aman (insecure) sebab salah satu orangtua 

yang tidak lagi tinggal bersamanya, kemudian semakin lama akan muncul 

perasaan sedih dan kesepian dalam diri remaja, dan juga ada kalanya remajanya 

merasa malu atas perceraian orangtuanya yang pada akhirnya segala perasaan 

tersebut menjadikan remaja mengisolasi diri dari lingkungan (dikutip oleh Untari, 
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Putri, & Hafiduddin, 2018). Tidak dibedakan gender dalam penelitian ini karena 

gender bukan merupakan faktor yang turut mempengaruhi penyesuaian diri.  

 

3.03.02. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang 

diperlukan dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik tersebut 

termsuk ke dalam non-probability sampling. Tenik non-probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang memberi batasan pada populasi 

yang akan dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, tidak 

semua orang dapat menjadi sampel. Penelitian ini hanya ditujukan dan 

membutuhkan remaja (terdiri dari remaja putra dan putri yang berusia dalam 

rentang 10 hingga 21 tahun) dan orangtuanya bercerai, yang usia perceraian 

orangtuanya maksimal dalam kurun waktu satu tahun ketika diadakannya 

penelitian ini. 

Digunakan teknik purposive sampling, karena subjek yang dipilih menjadi 

sampel sesuai dengan tema penelitian ini agar subjek mampu membantu peneliti 

mengungkap tema yang akan diungkap dengan menjawab berbagai pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. Menurut  Sugiyono (2016), pengambilan sampel 

sebagai sumber data menggunakan teknik purposive sampling dilakukan dengan 

menyertakan pertimbangan tertentu. 

 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam 

sebuah penelitian, sebab tujuan dari utama dilakukannya sebuah penelitian yaitu 
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untuk memperoleh data (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, digunakan metode 

observasi, wawancara, dan triangulasi sumber sebagai metode pengumpulan 

data. Berikut merupakan penjabaran dari metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

 

3.04.01. Observasi 

Observasi dapat digunakan peneliti untuk belajar memahami dan 

memaknai perliaku dari subjek yang menjadi sampel penelitian (Marshall dalam 

Sugiyono, 2016). Selain itu, metode pengumpulan data dengan cara observasi 

tidak terbatas hanya mengamati subjeknya sama melainkan juga dapat 

mengamati obyek-obyek di lingkungan sekitar subjek (Sugiyono, 2014). 

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu jenis observasi non-

partisipan dengan instrumentasi observasi jenis terstruktur. Observasi non-

partisipan tidak melibatkan peneliti turut terlibat langsung dalam aktivitas sehari-

hari subjek yang diamati, peneliti hanya berperan sebagai pengamat independen 

(Sugiyono, 2014). Observasi dalam penelitian ini dilakukan ketika peneliti 

melakukan wawancara dengan subjek. Sembari melakukan wawancara, peneliti 

mengamati dan mencatat kesan umum subjek (meliputi penampilan dan kondisi 

fisik subjek), perilaku maupun sikap, ekspresi wajah, serta emosi subjek yang 

muncul ketika wawancara berlangsung. Hal-hal yang muncul tersebut nantinya 

akan disinkronisasikan dengan karakteristik penyesuaian diri efektif yang telah di 

bahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini. 

Selain itu observasi dengan instrumentasi terstruktur dipilih karena dalam 

penelitian ini, peneliti telah menentukan variabel yang akan diamati pada subjek 

yaitu terkait penyesuaian diri pada subjek pasca perceraian orangtua subjek. 



49 
 

 

Dalam observasi pada penelitian ini, instrumentasi yang digunakan yaitu angket 

tertutup berupa checklist perilaku terkait dengan penyesuaian diri subjek setelah 

orangtua subjek bercerai yang digunakan pula sebagai pedoman observasi. 

Checklist perilaku yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori 

karakteristik penyesuaian diri yang telah dijabarkan pada BAB 2 dalam penelitian 

ini. Checklist perilaku ini nantinya akan diisi oleh peneliti tanpa sepengetahuan 

subjek, dimana isi dari checklist tersebut akan disesuaikan dengan perliku subjek 

yang nampak. Seperti pada penjelasan yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014), 

observasi terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara 

sistemastis yang dilakukan dengan menggunakan instrumentasi berupa pedoman 

wawancara terstruktur maupun angket tertutup sebagai pedoman observasi dalam 

mengamati variabel yang akan diamati yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Adapun spesifikasi pedoman observasi yang akan digunakan peneliti 

dalam melakukan pengamatan terhadap perilaku subjek adalah sebagai berikut : 

A. Kesan umum subjek, meliputi penampilan fisik dan kondisi fisik. 

B. Tabel pedoman observasi (lihat Tabel 3.01 pada halaman 50). 

 

 

 

Tabel 3.01. Tabel Pedoman Observasi 

No. Perilaku Penyesuaian Diri 
yang Nampak 

Ya Tidak Keterangan 

 Persepsi yang akurat terhadap 
realita : 

   

1. Cerita yang dikatakan oleh subjek, 
serupa dengan cerita yang dikatakan 
oleh orang-orang terdekat subjek. 

   

 Individu yang mampu bertahan di 
bawah tekanan, stres, maupun 
kecemasan : 

   

2. Meski subjek menangis maupun kesal 
ketika menceritakan kisah perceraian 
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orangtuanya, namun subjek tetap 
bersedia untuk melanjutkan ceritanya. 

3. Subjek tidak mengalihkan pandangan 
dan wajahnya dari peneliti, meski 
peneliti menatap wajah dan mata 
subjek ketika bercerita. 

   

 Individu mampu memandang 
dirinya sebagai pribadi yang positif 
: 

   

4. Ketika bercerita, subjek lebih sering 
mengarahkan pandangan dan 
wajahnya ke arah peneliti daripada ke 
arah objek lain. 

   

5. Subjek tidak menundukkan wajahnya 
ketika bercerita. 

   

 Individu mampu mengontrol dan 
mengekspresikan emosi atau 
perasaannya sesuai dengan yang 
dirasakan : 

   

6. Subjek tidak tersenyum ketika subjek 
berkata ia merasa sedih. 

   

7. Ketika bercerita, subjek tidak tertawa 
maupun menangis hingga sampai 
membuat orang-orang di sekitar 
subjek melihat ke arah subjek. 

   

 Individu memiliki interpersonal 
yang baik dan mampu menjalin 
interaksi dengan baik : 

   

8. Ketika di wawancara oleh peneliti, 
subjek menjawab pertanyaan tidak 
sembari melakukan aktivitas lain 
(misal bermain gadget, makan, dan 
lain-lain). 

   

9. Dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti, subjek 
seringkali mengucapkan kata “emm” 
maupun “tidak tahu”. 

   

 

3.04.02. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara 

pewawancara atau interviewer (yang mengajukan pertanyaan) dengan 

terwawancara atau interviewee (yang memberikan jawaban) (Moleong, 2017). 

Wawancara dapat berfungsi sebagai teknik pengumpulan data awal untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta dapat juga digunakan untuk 

menggali permasalahan lebih dalam lagi sehingga lebih banyak pula fakta-fakta 
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dan informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2016). Terdapat tiga macam jenis 

wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan 

wawancara tak terstruktur (Esterberg dalam Sugiyono, 2016). 

Pada penelitian kali ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu perpaduan 

antara wawancara terstruktu dengan wawancara semi-terstruktur. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, 

sehingga jawaban yang diberikan oleh subjek pun tidak dibatasi. Subjek dapat 

dengan bebas mengemukakan jawabannya, dengan catatan jawaban yang 

diberikan subjek tidak keluar dari konteks pembicaraan. Pertanyaan yang diajukan 

pun bersifat fleksibel, artinya pertanyaan menyesuaikan situasi-kondisi serta alur 

pembicaraan. Meskipun bersifat fleksibel, namun pertanyaan dan jawaban dalam 

wawancara masih dalam kontrol peneliti agar wawancara tetap sesuai 

berdasarkan tema penelitian. Cara yang digunakan peneliti untuk mengontrol 

jalannya wawancara yaitu dalam mengajukan pertanyaan, peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan tema 

penelitian yaitu penyesuaian diri. Tema penyesuaian diri tersebut meliputi individu 

memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, individu mampu bertahan di bawah 

tekanan, stres, maupun kecemasan, individu mampu memandang dirinya sebagai 

pribadi yang positif, individu mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi atau 

perasaannya sesuai dengan yang dirasakan, serta individu memiliki interpersonal 

yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan baik. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat perekam suara dari handphone milik peneliti sebagai alat bantu 

mencatat dan mempermudah merekap hasil wawancara. 

Adapun pedoman wawancara bagi subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Identitas subjek (nama dan usia). 

2. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan. 

3. Dinamika perceraian orangtua yang dialami subjek (termasuk didalamnya 

faktor penyebab perceraian orangtua subjek). 

4. Perilaku subjek sebelum dan setelah orangtua bercerai. 

5. Perasaan subjek terhadap perceraian orangtua yang terjadi pada diri subjek. 

6. Hal-hal yang dilakukan beserta alasan subjek ketika menghadapi perceraian 

orangtua. 

7. Dampak yang dirasakan subjek akibat perceraian orangtuanya. 

8. Hubungan subjek dengan lingkungan sekitar (orangtua, keluarga, teman, dan 

sebagainya). 

9. Pandangan subjek terhadap diri sendiri. 

 

3.05. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditujukan untuk melihat 

seberapa reliabel dan valid data dan hasil yang telah diperoleh. Sugiyono (2016), 

menyebutkan empat macam teknik untuk menguji keabsahan data yaitu dengan 

uji kredibilitas data, uji transferability data, uji depenability data, dan uji 

confirmability data. Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan 

menggunakan uji kredibilitas. 

Terdapat enam macam jenis uji kredibilitas, yaitu perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis 

kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check (Sugiyono, 

2016). Penelitian kali ini menggunakan tiga macam jenis kredibilitas untuk menguji 
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keabsahan dari data dan hasil penelitian, yaitu peningkatan ketekunan, triangulasi, 

menggunakan bahan referensi. 

 

3.05.01. Peningkatan ketekunan 

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara peneliti lebih cermat dan 

berkesinambungan dalam melakukan pengamatan dengan membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan tema dalam 

penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, peneliti 

banyak membaca dan mencantumkan berbagai macam buku, jurnal, serta hasil 

penelitian yang berkaitan dengan Penyesuaian Diri Remaja terhadap Perceraian 

Orangtua. 

 

3.05.02. Triangulasi 

Triangulasi merupakan metode terbaik yang dapat digunakan peneliti untuk 

menepis perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang terdapat dalam 

sebuah penelitian yang diperoleh ketika peneliti mengumpulkan data tentang 

berbagai peristiwa dan hubungan dari berbagai sumber maupun pandangan yang 

berkaitan dengan tema yang sedang diteliti (Moleong, 2017). Moleong (2017) 

menegaskan, terdapat tiga macam jenis triangulasi yaitu triangulasi menggunakan 

sumber, triangulasi menggunakan metode, triangulasi menggunakan teori.  

Pada penelitian ini, triangulasi menggunakan sumber diterapkan dengan 

cara memadukan data hasil wawancara dari subjek dan dua orang terdekat subjek 

untuk menyinkronkan data yang telah diberikan oleh subjek. Kemudian, triangulasi 

menggunakan metode diterapkan dengan cara memadukan metode wawancara 

dan metode observasi guna menyinkronkan data yang telah disampaikan oleh 
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subjek maupun narasumber dengan perilaku atau sikap yang muncul pada subjek 

ketika melakukan wawancara dengan peneliti. Terakhir, triangulasi menggunakan 

teori diterapkan dengan cara peneliti menyantumkan serta membandingkan 

banyak teori dan hasil temuan dari berbagai pendapat para ahli, buku, maupun 

jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian kali ini. 

 

3.06. Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016), analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis. Adapun proses tersebut 

meliputi mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam 

unti-unit, melakuan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting 

dan yang akan dipelajari, serta menyusun kesimpulan untuk memudahkan diri 

sendiri maupun orang lain dalam memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Analisis data lebih difokuskan ketika proses di lapangan sejalan dengan 

dilakukannya pengumpulan data. 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sembari melakukan 

pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Menurut Miles dan Huberman, analisis data 

akan terus dilakukan secara interaktif sampai peneliti tidak lagi menemukan data 

yang perlu digali lebih dalam lagi (dikutip oleh Sugiyono, 2016). Miles dan 

Huberman, memiliki metode analisis data yang terdiri dari tiga tahap yang biasa 

disebut dengan Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2016). Model Miles and 

Huberman tersebut, digunakan peneliti sebagai metode analisis data dalam 

penelitian kali ini. Berikut merupakan tahap sekaligus penjabaran dari metode 

analisis data dengan Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2016) : 
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3.06.01. Reduksi data 

Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan semakin banyak, 

kompleks, dan rumit pula data yang diperoleh peneliti. Oleh sebab itu, perlu 

disegerakan kegiatan analisi mereduksi data penelitian yang telah didapat. 

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfouskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Adanya 

data yang telah di reduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan serta mencari data selanjutnya yang 

diperlukan. Proses reduksi data dapat dibantu dan dipermudah dengan 

menggunakan peralatan elektronik dengan caa memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. 

 

3.06.02. Penyajian data 

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

setelah mereduksi data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, flowchart, dan sejenisnya. Teks 

bersifat naratif biasa digunakan dalam penyajian data. Penyajian data akan 

memudahkan peneliti untuk memahami yang sesungguhnya terjadi, serta 

merencanakan kerja yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan hal-hal yang 

telah dipahami. 

 

3.06.03. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah terakhir dalam analsis data Model Miles and Huberman yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan alasan karena 

kesimpulan awal yang dinyatakan masih bersifat sementara, kesimpulan awal 
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memiliki kemungkinan untuk berubah apabila peneliti tidak menemukan bukti-bukti 

kuat sebagai pendukung data yang telah diperoleh. Kesimpulan awal yang 

dinyatakan dapat menjadi kesimpulan yang tetap dan kredibel, apabila peneliti 

menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten guna mendukung dan 

memperkuat data-data yang telah diperoleh. 

 


