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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitihan 

kualitatif. Kirk & Miller (Moleong, 2007) berpendapat bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung 

dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya ataupun dalam 

peristilahannya. 

Sedangkan menurut Williams (Moleong, 2007), penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data alamiah, yang menggunakan metode alamiah, 

yang dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Sesuai dengan 

pendapat Williams, Dezin & Lincoln (Moleong, 2007) berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah ntuk 

menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Richie (Moleong, 2007), 

penelitian kualitatif adalah usaha menyajikan dunia sosial dengan 

perspektif dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan 

tentang manusia yang diteliti. Moleong (2007) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimangsudkan untuk memahami 

fenonena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Misalnya 

mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik 

dengan cara deskripsi pada konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan berbagai merode alamiah. 
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Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mencari data suatu fenomena tertentu, data yang telah didapatkan akan 

digunakan untuk memecahkan dan memahami fenomena yang dialami 

oleh subjek penelitian.  

 

3.2. Tema yang akan diungkap 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tema untuk diteliti, 

yaitu: 

1. Tahap penerimaan diri yang dilalui anak yang memiliki ibu sambung 

2. Faktor-faktor yang mempegaruhi penerimaan diri anak yang memiliki ibu 

sambung 

 

3.3. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan purposive 

sampling sebagai tehnik pengambilan sampel. Purposive sampling adalah 

menentukan ciri-ciri subjek yang didasarkan oleh tujuan dari penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan karakteristik subjek 

perempuan remaja akhir hingga dewasa awal dengan batasan usia 17 

tahun sampai 25 tahun yang pernah memiliki atau yang masih memiliki ibu 

sambung, baik karena perceraian ataupun kematian orang tua.  

Alasan peneliti mengambil kriteria tersebut karena secara 

psikologis keadaan laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan. 

Keadaan emosi dan kesehatan mental laki-laki berbeda dengan 

perempuan, menurut Butterfield (dalam Ardila & Herdiana, 2013) 
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perempuan diyakini lebih rentan mengalami mental illness dibandingkan 

laki-laki. Subjek yang diambil adalah remaja akhir hingga dewasa awal 

dengan batasan usia 17 tahun sampai 25 tahun karena menurut Hurlock 

(2009) masa remaja adalah masa dimana individu mulai berinteraksi 

dengan masyarakat yang lebih dewasa, pada masa ini individu akan 

merasa memiliki tingkatan yang sama dengan orang lebih dewasa. 

Menurut Turner & Helms (dalam Dariyo, 2004) pada masa tersebut individu 

dikatakan sudah dapat berfikir dan menjelaskan hal yang abstrak menjadi 

hal yang praktis dan mudah dipahami. Selain itu dapat dikatakan individu 

juga dapat menyelesaikan masalah yang dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, sehingga dapat memberikan/menemukan solusi yang tepat untuk 

memecahakan setiap permasalahan 

 

3.4. Metode Pengambilan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode 

pengambilan data yaitu, metode observasi dan wawancara. 

3.4.1 Observasi  

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan menggunakan 

observasi non-partisipan. Menurut Sugiyono (2014) dalam melakukan 

observasi non-partisipan peneliti tidak harus selalu terlibat dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh subjek, peneliti hanya berperan sebagai pengamat 

kemudian menyimpulkan data yang telah didapatkan. 

Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi bahasa yang digunakan 

subjek ketika diwawancara, intonasi yang digunakan subjek saat 

diwawancara, mimik wajah subjek, perilaku subjek dengan lingkungan 
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sekitar, perilaku subjek saat wawancara, dan bahasa tubuh subjek untuk 

mendukung pengambilan data penelitian ini. 

3.4.2 Wawancara   

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara secara 

terbuka dan wawancara pembicaraan informal. Menurut Guba & Lincoln 

(Moleong, 2007) wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan 

secara terbuka, dimana subjek yang diwawancara mengetahui bahwa ia 

sedang diwawancarai dan subjek juga mengetahui apa tujuan dan maksud 

wawancara.  

Sedangkan wawancara pembicaraan informal menurut Patton 

(Moleong, 2007) adalah wawancara yang dilakukan dalam suasana yang 

biasa, dimana dalam wawancara tersebut pertanyaan akan berjalan seperti 

pembicaraan sehari-hari. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman sebagai acuan ketika mewawancarai subjek. Berikut adalah 

pedoman yang digunakan : 

a. Identitas subjek: seperti nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendidikan, pekerjaan orang tua dan lainnya. Hal ini digunakan untuk 

mengenali dan lebih dekat dengan subjek. 

b. Latar belakang subjek: hal yang akan ditanyakan mulai dari alasan 

subjek memiliki ibu sambung, hubungan subjek dengan orangtua dan 

keluarga, hingga dampak yang dialami subjek setelah memiliki ibu 

sambung. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa subjek 

dapat menerima ibu sambungnya. 

c. Permasalahan yang dialami subjek: masalah apa saja yang biasanya 

dialami subjek, baik berkaitan dengan ibu sambungnya atau tidak 
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dan untuk mengetahui bagaimana cara subjek mengatasi 

permasalahan hidupnya 

d. Penerimaan diri subjek: untuk mengetahui apa saja yang dirasakan 

subjek saat memeliki ibu sambung dan untuk mengetahui bagaimana 

cara subjek mengekspresikan perasaannya. 

 

3.5 Uji Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2007) ada sepuluh tehnik pemeriksaan 

keabsahan data. Diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, 

dan auditing. 

Penelitian ini akan digunakan dua tehnik keabasahan data, tehnik 

tersebut ialah : 

a. Ketekunan atau keajegan pengamatan  

Moleong (2007) menyatakan keajegan pengamatan berarti 

peneliti secara konsisten menemukan ciri-ciri dan unsur dan melakukan 

pengamatan dengan teliti dan rinci mengenai keterkaitan faktor yang 

menonjol.  

b. Pemerikasaan sejawat melalui diskusi 

Tehnik ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dengan 

cara mengekspos data hasil akhir yang didapatkan melalui diskusi 

dengan rekan sejawat. 
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c. Triangulasi 

1. Triangulasi Sumber: triangulasi ini membandingkan dan 

mengecek kembali kebenaran suatu informasi yang diperoleh 

melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Metode: triangulsi ini menguji krediabilitas data 

dengan cara mengecek data dari sumber yang sama, namun 

dengan metode yang berbeda. 

3. Triangulasi Teori: triangulasi ini menyatakan bahwa fakta tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan teori, walaupun 

hal tersebut dapat tetap dilakukan, atau dengan kata lain 

dinamakan dengan penjelasan banding. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis 

data kualitatif menurut Seidel (Moleong, 2007) dengan cara: 

a. Mencatat data yang didapatkan dari wawancara dengan 

subjek maupun dengan significant other sehingga 

menghasilkan catatan lapangan  

b. Mengumpulkan data yang sudah didapatkan dari wawancara 

dan observasi 

c. Memilah data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk 

memberi kode sehingga sumber data dapat ditelusuri. 

d. Membuat pola hubungan dan membuat hasil penelitian, dari 

data yang telah dipilah akan dibuat pola hubungan sehingga 

didapatkan sebuah tema. 


