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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini termasuk Deskriftif Kualitatif,

yaitu dengan memberikan gambaran tentang bagaimana kepribadian anak

pada keluarga single parent.

Menurut Strauss and Corbin, seperti yang dikutip oleh Basrowi dan

Sukidin, bahwa riset kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur

statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat

dipergunakan untuk kehidupan masyarakat, sejarah tingkahlaku, fungsional

organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan

keakraban dalam kekeluargaan.32

Menurut Syaifuddin Azwar dalam buku “Metode Penelitian” menyatakan

penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan

disimpulkan.33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi  di  RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang

Tiga Pekanbaru. Waktu penelitian berlangsung pada bulan November 2015-

Januari 2016.

32Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Ralations dan komunikasi. (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 2008) hal 214-215.

33Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010) hal.6.
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C. Sumber Data

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari

mana data dapat di peroleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, orang yang

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan

penulis maupun tulisan.34

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden  di

Kelurahan Simpang Tiga melalui kuesioner (angket). Kuesioner sebagai

alat pengumpul data, nantinya dibuat oleh peneliti sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian yang

dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan

yang akan diteliti, literatur-literatur, laporan-laporan penelitian, visi dan

misi di Kelurahan Simpang Tiga.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan

yang akan diteliti.

Sesuai judul penelitian tentang kepribadian remaja pada keluarga single

parent di Kelurahan Simpang Tiga RT 03 RW 01 yang berjumlah 215

34 Suharsimi, Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: PT. Asli
Mahasatya, 2006, hal. 129)
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keluarga yang terdapat 15 orang remaja. Namun penulis hanya mengambil 4

orang sebagai informan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data sebagai berikut:35

1. Wawancara

Wawancara sering juga disebut interviewatau lisan adalah metode

pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan

sistematis dan berlandasan pada masalah, dan tujuan wawancara ini dilakukan

kepada pembimbing yaitu dua orang Bapak Susilo dan Ibuk Anida dan 1

orang pengawai dipanti jompo pekanbaru untuk mempermudah penulis

mendapat data, guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang objek

penelitian tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan

perhatian terhadap suatu objek yang akan diteliti. Teknik observasi ini

digunakan untuk mengamati peranan pembimbing dalam Meningkatkan Self

Esteem Pada Lansia dipekanbaru.Tujuannyan adalah untuk mengetahui

keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

35 Moh. Prabandu Tika, Metodologi Rised Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara

E. Teknik Pengumpulan Data
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan, buku, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang

diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.36

data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai

fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena

Teknik yang paling banyak yang digunakan adalah pemeriksaan melalui

sumber lainya. Denzin membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memamfaatkan penggunaan sumber, metode, peneliti dan

tiori. Triangulasi  sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif. Pada triunggulasi dengan metode, menurut

patton terdapat dua strategi yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data denga metode

yang sama.

Teknik triangulasi dengan jalan memamfaatkan peneliti atau pengamatan

lainya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data,

pemamfaatan pengamatan lainya membantu mengurangi kesalahan dalam

36Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006

F. Validitas Data

Validitas data dalam penelitin kualitatif menggunakan konsep keabsahan
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pengumpulan data dasarnya pengamatan pada suatu tim penelitian dapat

direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara ini adalah membandingkan

hasil pekerjaan seseorang analisis dengan analisis lainya.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian  dan hubunga dari berbagai

pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti membandingkan

dengan berbagai  sumber, metode atau teori, untuk itu maka peneliti dapat

melakukan denga jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,

mengeceknya berbagai sumber data

Validasi data dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan suatu data

dari hasil penelitian maka dari itu peneliti mengkoreksi hasil wawancara dan

sumber data lainya.

Analisis menurut Patton adalah proses mengatur aturan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola. Katagori dan suatu uraian data.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

mengunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triungulasi)

dan dilakukan secaraterus menerus sampai data jenuh.

G. Teknik Analisis Data
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Dengam pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi

data data tinggi sekali. Data yang diperoleh  pada umumnya adalah data

kualitatif

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka

langkah selanjutnya yaitu menyanyikan dan menganalisis data tersebut.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara, observasi dan

dokumentasi, apabila data sudah terkumpul maka akan diklasifikasikan

menjadi data kualitatif, data yang bersifat kualitatif di tuangkan kedalam kata-

kata teknik ini disebut dengan deskriptif kualitatif.
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