
 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.01. Paradigma Penelitian Kualitatif 
 

Menurut Haris Herdiansyah (2011, hal. 9) mengartikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

akan diteliti. Metode penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkapkan 

keunikan-keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggung 

jawabkan (Suwandi, 2008, hal. 22). Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2008, 

hal. 3) mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati, menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Menurut Husserl (dalam 

Moleong, 2012, hal.15) pendekatan fenomenologi lebih menunjukkan pada 

pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. 

Fenomenologi lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif 

manusia dan interpretasi dunia. Pada penelitian ini, metode kualitatif 

fenomenologi digunakan untuk mengetahui dampak psikologis apa saja yang 

dialami oleh seorang remaja pasca perceraian orang tuanya serta mengetahui 

makna perceraian bagi seorang remaja. 
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3.02. Tema yang Diungkap 
 

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa tema yang akan 

diungkap dalam penelitian yaitu faktor penyebab perceraian orang tua dan 

dampak psikologis apa saja yang dialami subjek sebagai remaja yang orang 

tuanya bercerai serta makna perceraian orangtua bagi kehidupan subjek. 

3.03. Subjek Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, pengambilan subjek dengan menggunakan populasi 

Homogen. Populasi Homogen adalah pengambilan sampel dengan subjek yang 

populasinya dianggap sama.Pengambilan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive Sampling. Sampling dalam hal ini adalah untuk 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan 

bangunannya (Moleong, 2008, hal. 224). 

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah individu dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Anak Remaja Akhir, berusia 17-22 tahun. 
 

b. Berdomisili di Semarang. 
 

c. Mengalami perceraian orangtua selama tidak lebih dari 2 tahun. 
 

3.04. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyesuaikan diri dengan kenyataan- 

kenyataan yang mungkin akan terjadi di lapangan. Peneliti akan berhubungan 

langsung dengan subjek penelitian dan sewaktu-waktu dapat mengubah strategi 

apabila kehadiran peneliti menganggu fenomena yang terjadi. 

Berikut teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, 

antara lain; 

1. Wawancara 
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Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif 

daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur 

adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur 

pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi 

terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam 

alur, urutan serta penggunaan kata dan tujuan wawancara adalah 

untuk memahami suatu fenomena (Herdiansyah, 2011, hal. 123-124). 

Pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1) Identitas Subjek 
 

2) Keluarga Subjek 
 

3) Masalah yang Diungkap 
 

a. Latar belakang keluarga subjek 
 

b. Kondisi tempat tinggal subjek saat ini 
 

c. Kondisi keluarga sebelum perceraian orangtua 
 

d. Penyebab perceraian orang tua subjek 
 

e. Perasaan subjek menghadapi perceraian orangtua 
 

f. Perubahan apa saja yang tampak dalam keluarga ketika orang 

tua subjek bercerai 

g. Sikap orang tua subjek pasca perceraian 
 

h. Dampak yang muncul pasca perceraian bagi kehidupan subjek 
 

i. Komunikasi subjek dengan orang tua pasca bercerai 
 

j. Lingkungan sosial/teman-teman sebaya subjek ketika 

mengetahui status keluarga subjek 
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k. Perasaan subjek ketika melihat teman sebaya yang memiliki 

orang tua lengkap 

l. Yang dibutuhkan subjek dalam kehidupannya pasca perceraian 
 

m. Makna hidup perceraian orang tua bagi subjek 
 

2. Observasi 
 

Observasi merupakan suatu cara atau metode dengan mengamati 

secara teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi 

dilakukan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas- 

aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam 

lingkungan tersebut, aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta 

makna dari kejadian (Herdiansyah, 2011, hal. 131). Metode observasi 

digunakan agar peneliti mendapat gambaran secara langsung yang 

lebih luas mengenai permasalahan apa yang sedang diteliti (Basrowi 

& Suwandi, 2008, h.94). Berikut hal yang akan diamati dalam 

penelitian ini, antara lain : 

a. Perilaku subjek 
 

b. Respon spontan subjek 
 

c. Penampilan dan interaksi subjek 
 

3.05. Kriteria Keabsahan Data 
 

1. Triangulasi Data 
 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam 

hal ini, teknik triangulasi dibedakan dalam tiga macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 
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sumber, metode dan teori. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2008, hal. 330-331). 

2. Ketekunan Pengamat 
 

Ketekunan pengamat dalam hal ini berarti menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal- 

hal tersebut secara rinci (Moleong, 2008, hal. 329). Ketekunan 

pengamatan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati melalui hasil wawancara dan hasil 

observasi, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hasil 

wawancara dengan subjek. Wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap subjek diperpanjang lewat pengamatan selama penelitian. 

3. Perpanjangan Keikutsertaan 
 

Moleong (2008, hal. 327) menyatakan bahwa keikutsertaan 

peneliti akan menentukan dalam pengumpulan data, dimana 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang 

singkat, namun membutuhkan perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian. Dalam arti, bahwa perpanjangan keikutsertaan berarti 

peneliti tinggal di lapangan penelitian hingga kejenuhan pengumpulan 

data tercapai. 
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4. Diskusi Sejawat 
 

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan 

umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama 

mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis 

yang sedang dilakukan (Moleong, 2010, hal. 334). 

3.06. Metode Analisa Data 
 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2008, 

hal. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan menginterpretasi data, 

mengorganisasikan data, memiliah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang diperlajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang 

lain. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain 

sebagainya (Moleong, 2008, hal. 247). 

Berikut adalah teknik analsis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini menurut Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2008, hal. 164-165), yaitu : 

1. Pengumpulan data 
 

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data tidak memiliki segmen 

atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan 

proses pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan mencari, 

mencatat dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, 

dokumentasi dan observasi terkait dengan tujuan penelitian. 
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2. Reduksi data 
 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang 

akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi 

dokumentasi dan/atau hasil dari FGD diubah menjadi bentuk tulisan 

(script) sesuai dengan formatnya masing-masing. 

3. Display data 
 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan display 

data. Dalam display data akan dilakukan tiga tahapan yang saling terkait 

satu sama lain yaitu kategori tema, subkategori tema dan proses 

pengodean (coding). 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 
 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi. 

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif menjurus pada jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap 

“what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. 


