
 

 

28 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian dengan judul “Dinamika Penerimaan Diri Dewasa Awal yang 

Orang Tuanya Bercerai” menggunakan metode penelitian kualitatif. Williams 

(dalam Moleong, 2007) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 

alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Hal 

ini didukung oleh Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2007) yang mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

hal ini dilakukan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. 

Pengertian dari penelitian kualitatif dipertegas kembali oleh Bogdan & 

Taylor (dalam Gunawan, 2016) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapat dari individu-individu 

dan berdasarkan perilaku yang dapat diamati serta hal tersebut diarahkan pada 

latar dan individu secara holistik atau utuh. Menurut Moleong (2007) penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan 

wawancara terbuka untuk menelaah serta memahami sikap, pandangan, 

perasaan, dan perilaku pada individu atau sekelompok orang. Definisi ini lebih 

menekankan pada aspek yang diungkap dalam wawancara terbuka, yaitu dapat 

mengungkap sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku subjek. Gunawan (2016) 

menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang 

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau 
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cara lain yang menggunakan ukuran angka, namun penelitian kualitatif berkaitan 

dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan latar alamiah dan memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku, nilai dan makna 

pada individu yang terdapat dibalik fakta, serta penelitian kualitatif juga 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dasar penelitian kualitatif yang 

bertumpu pada pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi diartikan 

oleh Husserl (dalam Moleong, 2007) sebagai pengalaman subjektif atau 

pengalaman fenomenologikal dan juga fenomenologi diartikan sebagai suatu studi 

tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Fenomenologi 

merupakan sebuah pandangan yang menekankan fokusnya pada pengalaman-

pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Penelitian dengan 

pandangan fenomenologi akan berusaha untuk memahami arti dari sebuah 

peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tersebut 

(Moleong, 2007). Melalui pendekatan fenomenologi yang telah dijabarkan di atas, 

diharapkan penelitian ini dapat mengungkap dinamika penerimaan diri pada 

individu yang orang tuanya bercerai.  

 

3.2. Tema Penelitian 

Pada penelitian ini, tema penelitian yang akan diungkap adalah mengenai 

dinamika penerimaan diri pada individu yang orang tuanya bercerai. Dinamika 

penerimaan diri tersebut meliputi tahap denial, anger, bargaining, depression, dan 

acceptance. 
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3.3. Subjek Penelitian 

Teknik dalam pengambilan subjek pada penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling menurut Adi (dalam 

Cynthia, 2017) adalah teknik dalam pencarian subjek dengan cara menentukan 

ciri atau karakteristik pada individu atau subjek yang memiliki kriteria sesuai 

dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Jumlah subjek yang 

dibutuhkan pada penelitian ini berjumlah tiga orang. Ciri-ciri atau karakteristik 

subjek yang akan digunakan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Subjek berada pada masa dewasa awal, yaitu berusia delapan belas hingga 

22 tahun 

2. Subjek memiliki orang tua yang telah bercerai minimal satu tahun lalu dan 

maksimal sebelas tahun yang lalu, serta subjek tinggal dengan salah satu 

orang tua (baik ibu ataupun ayah). 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan observasi. Penjelasan mengenai metode-metode tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, di mana 

percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau 

interviewer sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

atau interviewee sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan oleh pewawancara (Moleong, 2007). Selain mengajukan 

pertanyaan, pewawancara (interviewer) meminta penjelasan dari jawaban 

yang telah diberikan sambil menilai jawaban-jawabannya. Pewawancara 
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(interviewer) juga melakuka paraphrase (mengatakan kembali isi jawaban 

interviewee dengan kata-kata lain) serta mencatat jawaban interviewee 

(Gunawan, 2016). 

Pada pelaksanaan wawancara, pencatatan data sangat penting untuk 

dilakukan. Pencatatan data dapat dilakukan dengan cara melalui tape recorder 

dan juga dilakukan dengan cara melalui pencatatan pewawancara sendiri 

(Moleong, 2007). Keuntungan dalam penggunaan tape recorder adalah 

peneliti dapat memfokuskan seluruh perhatian pada informasi yang diberikan 

oleh subjek pada saat wawancara, yang mana wawancara berlangsung cukup 

lama dan intensif, sehingga data yang diperolehpun menjadi lengkap dan 

peneliti dapat leluasa dalam merumuskan informasi yang telah didapat 

(Mulyana, 2002). 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui mengenai dinamika 

penerimaan diri dewasa awal yang orang tuanya bercerai. Pedoman yang akan 

digunakan sebagai acuan bahan pertanyaan yang akan diajukan ketika peneliti 

melakukan wawancara, yaitu: 

a. Identitas subjek 

1) Nama subjek 

2) Usia subjek 

3) Pendidikan subjek 

4) Hobi subjek 

5) Kegiatan sehari-hari subjek 

b. Pertanyaan mengenai hal-hal yang mengarah pada perceraian orang tua: 

1) Lamanya perceraian yang terjadi pada kedua orang tua 

2) Hubungan subjek dengan orang tua yang tinggal bersama subjek 

(sebelum dan sesudah perceraian) 
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3) Hubungan subjek dengan orang tua yang tidak tinggal dengan subjek 

(sebelum dan sesudah perceraian) 

4) Hubungan subjek dengan saudara kandung subjek (sebelum dan 

sesudah perceraian) 

5) Hubungan subjek dengan lingkungan sekitar (sebelum dan sesudah 

perceraian) 

6) Dampak perceraian terhadap diri subjek 

c. Pertanyaan mengenai penerimaan diri: 

1) Pemahaman subjek mengenai diri sendiri sebelum perceraian orang 

tuanya dan setelah perceraian 

2) Cara subjek melihat diri subjek saat ini 

3) Pola asuh dari orang tua subjek 

4) Tahap denial, anger, bargaining, depression, acceptance (pada saat 

kapan, berapa lama, apa saja yang terjadi pada saat subjek berada 

pada tahap tersebut) 

5) Penghargaan atau pencapaian yang telah diraih oleh subjek 

(penghargaan dalam bentuk apa saja) 

6) Standar atau nilai yang dianut oleh subjek 

7) Kelemahan dan kelebihan subjek 

8) Cara subjek menerima kelemahan diri dan memanfaatkan kelebihan 

diri subjek 

Selain pertanyaan yang diajukan pada subjek, peneliti juga akan 

mengajukan pertanyaan pada orang terdekat subjek (seperti orang tua, 

saudara, teman dekat, dan lain-lain) guna memperkuat hasil data yang telah 

didapatkan serta menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari subjek. 

Pertanyaan yang akan diajukan tersebut, antara lain: 
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a. Sikap atau perilaku subjek setiap harinya 

b. Sikap atau perilaku subjek sebelum dan sesudah perceraian 

c. Hubungan subjek dengan orang tua subjek sebelum dan sesudah 

perceraian 

d. Interaksi sosial subjek sebelum dan sesudah perceraian 

e. Tahap denial, anger, bargaining, depression, acceptance (pada saat 

kapan, berapa lama, apa saja yang terjadi pada saat subjek berada pada 

tahap tersebut) 

2. Observasi 

Gunawan (2016) mengungkapkan bahwa istilah observasi berasal dari 

bahasa Latin yang memiliki arti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi 

ini diartikan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat setiap 

fenomena yang muncul, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek 

pada fenomena yang diamati tersebut. Observasi pada penelitian kualitatif ini 

harus bersifat alamiah atau natural. Pada penelitian ini, beberapa hal yang 

akan diamati dalam upaya mendukung pengumpulan data, yaitu: 

a. Penampilan subjek pada saat wawancara 

b. Bahasa tubuh subjek pada saat wawancara 

c. Sikap atau perilaku subjek dengan peneliti pada saat wawancara 

d. Interaksi subjek dengan orang lain 

 

3.5. Metode Keabsahan Data 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menguji 

keabsahan data pada penelitian kualitatif, meliputi perpanjangan keikutsertaan, 

ketekukan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, serta auditing 
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(Moleong, 2007). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode 

keabsahan data, antara lain: 

1. Ketekunan dan keajegan pengamat 

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau 

tentatif. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Maka, 

dapat dikatakan bahwa ketekunan pengamat berfokus pada ‘kedalaman’ untuk 

menggali informasi atau persoalan. 

2. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil yang telah 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. Teknik ini digunakan 

agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, serta 

membersihkan emosi dan perasaan yang terinduksi melalui pengalaman 

subjek sehingga peneliti dapat menganalisis dengan tepat. 

3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain data utama, dibutuhkan data lain 

yang digunakan sebagai pembanding terhadap data utama. Denzim (dalam 

Moleong, 2007, h. 330-332) menjelaskan empat macam teknik triangulasi yang 

dapat digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, metode 

dan teori. Triangulasi dengan sumber yaitu dengan membandingkan apa yang 

dikatakan oleh orang sekitar mengenai dirinya dengan apa yang dikatakannya 

mengenai diri sendiri. Triangulasi metode dapat dicapai dengan cara 
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membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Triangulasi teori yaitu dengan mambandingkan hasil dengan teori yang ada. 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian Dinamika 

Penerimaan Diri Dewasa Awal yang Orang Tuanya Bercerai adalah dengan 

menggunakan analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam 

Gunawan, 2016). Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data adalah 

proses pencarian dan pengaturan secara sistematik melalui hasil wawancara, 

catatan yang telah didapatkan, serta bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap segala hal yang telah dikumpulkan untuk 

menyajikan mengenai hal yang telah ditemukan. Proses dalam analisis data pada 

penelitian ini, antara lain: 

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang berasal dari berbagai sumber 

2. Mengkategorisasikan data yang diperlukan 

3. Membuat analisa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

4. Membuat interpretasi data berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

5. Menarik kesimpulan


