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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis fenomenologi yang dimana pendekatannya terfokus 

pada rasa rasionalisme dan realitas budaya yang ada. Jenis penelitian ini lebih 

condong berupaya memahami budaya melalui kacamata pemilik budaya atau 

pelakunya. Berdasarkan ajaran fenomenologi, ilmu merupakan values bound, 

yaitu ilmu memiliki kaitan dengan nilai, dan bukan values free, yaitu ilmu yang 

bebas dari nilai apa pun.  

Pendekatan fenomenologi dipengaruhi oleh perkembangan pada saat 

menafsirkan konsep kebudayaan. Fenomenolog Edmun Husserl (dalam 

Endraswara, 2006) mengemukakan bahwa objek ilmu itu mencakup fenomena 

yang terdiri dari pemahaman, pemikiran, keinginan, dan keteguhan subjek yang 

menuntut pendekatan secara menyeluruh, menempatkan objek penelitian pada 

suatu konstruksi ganda, bukan melihat objeknya dalam suatu konteks parsial, 

namun secara natural. Maka dari itu dalam penelitian fenomenologi lebih 

memakai tata pikir yang logis daripada sekedar linier kausal.  

Landasan dalam metode kualitatif fenomenologi ialah kebenaran empirik 

sensual, kebenaran empirik logik, kebenaran empirik etik, dan kebenaran empirik 

transenden. Fenomenologi menghendaki adanya kesatuan antara subjek yang 

sedang diteliti dengan pendukung objek penelitian guna mencapai kebenaran ini. 

Salah satu ciri utama keterlibatan subjek pada penelitian adalah ketika berada 

lapangan dan ketika menghayati fenomena yang dialami. 
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Hal ini juga selaras dengan penuturan Moleong (dalam Endraswara, 2006) 

bahwa pendekatan fenomenologis berupaya untuk mengerti dan memahami 

kejadian dan kaitan-kaitannya terhadap masyarakat biasa pada situasi-situasi 

tertentu. Pada penelitian fenomenologis, penelitian dilakukan dengan diam. Diam 

dalam arti memiliki tindakan untuk menangkap sesuatu pengertian yang sedang 

diteliti sehingga yang difokuskan adalah aspek subjek dari perilaku orang dan 

peneliti tidak boleh berpikiran bahwa peneliti mengetahui suatu arti dari yang 

sedang diteliti. Peneliti tidak mengerjakan dengan data mentah sehingga peneliti 

cukup bijak dalam memberikan “tekanan” pada subjek untuk memaknai tindak 

budayanya tanpa mengabaikan realita yang ada. Secara demikian peneliti 

berusaha masuk ke pemikiran konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga 

peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian dalam kehidupannya 

sehari-hari. Peneliti fenomenologis mempunyai kepercayaan bahwa subjek yang 

diteliti memiliki kemampuan untuk memaknai pengalamannya melalui interaksi. 

 

3.2  Tema Penelitian 

Tema penelitian yang ingin diungkap oleh peneliti adalah dinamika sibling 

rivalry pada remaja Tionghoa berupa hubungan kakak-beradik etnis Tionghoa 

yang masih menginjak masa remaja, faktor apa yang dapat memengaruhi 

seorang remaja Tionghoa mengalami sibling rivalry, dan reaksi apa yang 

ditimbulkan dari sibling rivalry kepada saudara kandungnya sendiri. 

 

3.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan sebelum 

kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan subjek penelitian ini bertujuan untuk 
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menghindari kesalahan dalam pengambilan data yang dapat berakibat kesalahan 

dalam pengambilan kesimpulan dan generalisasi hasil penelitian (Hadi, 1986).  

Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti memerlukan subjek yang berjumlah 

dua pasang saudara dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini 

kriteria subjek adalah sebagai berikut: 

a. Remaja berusia 12 sampai 21 tahun yang beretnis Tionghoa di kota 

Semarang atau Jakarta. 

b. Subjek memiliki saudara kandung dengan jarak usia maksimal tiga tahun. 

c. Subjek sedang atau pernah mengalami sibling rivalry dengan saudara 

kandungnya sendiri pada masa remaja. 

d. Bersedia berpartisipasi dari awal sampai akhir penelitian. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam yang 

dimana wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan 

dengan cara tanya jawab secara langsung atau bertatap muka dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana interviewer dan interviewee 

telah terlibat kehidupan sosial yang cukup lama. Berdasarkan penjelasan diatas 

kekhasan wawancara yang mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan 

interviewee atau informan (Bungin, 2003). 

Peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian ini.  

1. Observasi 

Observasi adalah pengujian fenomena yang berhati-hati dan penuh 

perhatian, dengan pandangan pada pengetahuan yang lebih jelas dari 

fenomena, bagi objek praktis dan teoritis (Drever, 1986). Observasi diartikan 
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sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki (Hadi, 1986). Metode observasi menjadi pelengkap dari 

metode wawancara. Observasi akan memperkaya data yang peneliti 

dapatkan. Metode observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan. Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas 

yang berlangsung. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu 

berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud mengadakan eksplorasi 

terhadap subjek. Percakapan dilakukan dua pihak, yaitu peneliti mengajukan 

pertanyaan lalu subjek peneliti memberikan jawaban sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan. 

Wawancara dilakukan secara terbuka (overt) artinya subjek yang 

diwawancarai mengetahui maksud dan tujuan wawancara peneliti. Awalnya 

diadakan persiapan wawancara, persiapan ini dilakukan setelah peneliti 

berhasil mendapatkan subjek-subjek penelitian. Langkah-langkah persipan 

tersebut antara lain: 

a. Pertemuan pertama kali dengan subjek, peneliti meminta kesediaannya untuk 

dijadikan subjek penelitian dan menjelaskan juga bahwa mereka masih harus 

menjadi subjek dalam penelitian yang terus-menerus akan diminta 

informasinya selama proses penelitian berlangsung. 

b. Setelah langkah pertama, segera dilakukan atau dibuat kesepakatan 

mengenai jadwal atau waktu untuk wawancara yang tepat. 
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 Peneliti menggunakan alat bantu pena, buku catatan, voice recorder 

dalam melakukan wawancara, dan pedoman wawancara yang kemudian 

dikembangkan saat wawancara agar memperoleh informasi yang lebih 

mendalam. Pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berupa: 

1. Identitas (nama, usia, jumlah saudara, alamat rumah, hobi)  

2. Lingkungan 

- Bagaimana komunikasi dengan orang tua?  

- Apa peran orang tua di dalam keluargamu? 

-  Siapakah pembuat keputusan di dalam keluarga? 

- Bagaimana komunikasi antar orang tua? 

3. Psikis 

- Situasi apa yang menimbulkan sibling rivalry 

- Bisakah kamu menyatakan ketidaksukaanmu terhadap suatu situasi? 

- Mengapa orang tua terlihat ada “pemihakan”? 

- Apa yang membuat orang tuamu lebih memihak salah satu anak? 

- Adakah kalimat/situasi yang tidak menyenangkanmu yang sampai saat ini 

masih kamu ingat? 

4. Kemampuan (tingkat pendidikan, informasi, pengalaman, dan kultur budaya) 

- Apa pendidikan terakhirmu? 

- Apa pendidikan terakhir orang tua? 

-  Apa budaya yang ada di keluargamu? 

- Mengapa budaya itu yang masih ada sampai hari ini? 

5. Pengetahuan  

- Apakah orang tua bekerja saat ini? 
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- Apakah orang tua Anda mengetahui tentang persaingan saudara yang Anda 

lakukan? 

-  Apakah orang tua menegur ketika kalian sedang melakukan persaingan? 

- Bagaimana respon dari orang tua ketika melihat anaknya bersaing? 

6. Sibling rivalry 

- Situasi seperti apa yang menimbulkan sibling rivalry? 

- Apa yang kamu/saudaramu lakukan ketika persaingan itu sedang 

berlangsung? 

7. Dampak yang timbul 

- Apa dampak dari sibling rivalry antara Anda dengan saudara Anda? 

 

3.5  Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2007), uji kesahihan dan keandalan dalam penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, analisis 

kasus negatif, kecukupan referensi, pengecekan anggota, uraian rinci, dan 

auditing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data: 

1. 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. 

2. Ketekunan Pengamat 
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Pada hal ini guna menemukan ciri dan unsur yang sesuai dan relevan 

dengan persoalan yang sedang diteliti serta memusatkan pada hal-hal yang 

terperinci merupakan tujuan dari ketekunan pengamat. Setelah itu peneliti 

melakukan pengamatan secara teliti dan berkesinambungan terhadap faktor-

faktor dan tema-tema yang menonjol. 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan 

dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh 

dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh, data yang absah. 

Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk 

mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang 

berbeda. Menurutnya triangulasi terdiri dari tiga hal yaitu: 

a. Triangulasi Metode  

Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data 

atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan diragukan 

kebenarannya.  

b. Triangulasi sumber data  

Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data misalnya dengan wawancara, observasi, 

catatan pribadi serta dokumentasi.  

c. Triangulasi teori  

Triangulasi teori memiliki hasil akhir yang berupa sebuah rumusan informasi 

yang dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori 
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yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang 

dihasilkan. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan dengan cara 

bekerja melalui data, mengorganisasikan, memilih data sehingga menjadi satuan 

yang dapat membentuk sebuah pola, mendapatkan apa yang penting dan yang 

dipelajari serta menentukan apa yang boleh diceritakan kepada orang lain 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007). 

Menurut Miles dan Huberman (1986) aktivitas analisis data terdiri dari tiga 

alur yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses penyaringan, penyederhanaan dan 

abstraksi data besar dari kegiatan peneliti. Reduksi data dapat menggunakan 

bentuk singkatan, coding, perumusan tema, serta membuat batasan 

persoalan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang 

mempertegas, memperpendek, meneliti hal-hal yang penting dan mengatur 

data untuk kemudian diambil kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu proses menyajikan informasi yang 

memungkinan menampikan kesimpulan peneliti. Di dalam menyelusuri data 

yang telah diperlihatkan, peneliti dapat mengamati dan dapat memahami 

kejadian apa yang sedang terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan, 

sehingga peneliti dapat lebih jauh dalam menganalisis atau mengambil sikap 
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sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian yang telah 

ada. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

matriks, grafik, jaringan dan bagan guna menyatukan informasi yang telah 

tersusun menjadi suatu bentuk yang utuh. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah mengumpulkan seluruh hasil data yang telah didapat, tugas 

peneliti adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini biasanya 

terkait pada kumpulan catatan di lapangan, pengelompokkan kode, 

kecakapan peneliti dalam menyimpulkan data pada saat di lapangan. 

Kesimpulan ini telah dirumuskan sejak awal sehingga peneliti dapat 

menyatakannya secara induktif, makna-makna yang timbul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekhasan dan kecocokan.


