
36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena dianggap

tepat untuk memperoleh gambaran makna hidup pada remaja akhir korban

perceraian, selain itu jumlah subjek yang dibutuhkan sedikit. Penelitian kualitatif

adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada

penelitian yang menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari

situasi yang alamiah.

Penelitian ini yang digunakan adalah metode fenomenologis untuk

mengetahui makna hidup dengan menggali penghayatan subjek terhadap usahanya

sendiri agar mencapai makna hidupnya. Hal ini dikarenakan fenomenologis

merupakan suatu metode atau pendekatan untuk mendeskripsikan gejala

sebagaimana gejala itu menampakkan dirinya pada pengamat. Gejala yang

dimaksud adalah baik gejala yang secara langsung bisa diamati oleh panca indera

(gejala eksternal), maupun gejala yang hanya bisa dialami, dirasakan, atau

dipikirkan oleh pengamat, tanpa da referensi empirisnya (gejala internal) (Abidin,

2007:97).
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Dalam penelitian ini, peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting

penelitian melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi

dimana fenomena tersebut ada dengan menggunakan metode seperti metode

wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi.

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini jumlah subjek yang digunakan adalah 3 orang. Untuk

mencari data yang sesuai dengan criteria penelitian, maka selain subjek, peneliti

dibantu oleh kerabat dekat subjek (significant other) sebagai sumber data.

Significant other penelitian ini juga terdiri 3 orang. Adapun kriteria dari subjek

yang akan berpartisipasi dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek adalah remaja yang memiliki orangtua yang bercerai.

2. Subjek merupakan tergolong remaja akhir, berusia 17 hingga 21 tahun

3. Belum menikah.

4. Diasuh oleh orangtua tunggal.

5. Bersedia menjadi subjek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Arikunto (2010:265) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah

pekerjaan yang penting dalam langkah penelitian, terutama apabila peneliti

menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur
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minat peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara.

a. Wawancara

Menurut Moleong (2013:186) wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)

yang memberikan jawaban atas perrtanyaan itu.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara bertahap.

Wawancara bertahap juga dinamakan bebas terstruktur atau semi terstruktur,

karena pertanyaan dalam wawancara telah dipersiapkan sebelumnya tetapi

tidak mengikat jalannya wawancara. Wawancara ini menggunakan interview

guide, tetapi hanya catatan-catatan penting atau pokok-pokok yang

mengarahkan jalannya wawancara (terpimpin).

Wawancara ini lebih terarah dan tetap mendalam (in-dept), namun

kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan

ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti

(Bungin, 2008:110).

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian denga cara tanya jawab sambil bertatap

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial (Bungin,

2008:108).
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2. Instrument Penelitian

a. Guide wawancara

Guide wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan

peneliti sebagai acuan dalam menggali informasi dari subjek. Pokok-pokok

pertanyaan yang akan diberikan pada subjek adalah hal yang berkenaan

dengan makna hidup subjek.

b. Alat perekam suara (handphone)

Merupakan alat untuk merekam perkataan subjek pada saat

wawancara, yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam melakukan

wawancara agar tidak satupun ucapan yang terlewatkan.

c. Alat tulis

Alat tulis yang digunakan adalah berupa buku tulis dan pena. Alat

tulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk mencatat data

yang diperoleh dari subjek. Peneliti mencatat semua data yang merupakan

informasi dari subjek yang berkaitan dengan makna hidupnya.

D. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Sebagai langkah pertama, peneliti terlebih dahulu membuat dan menyusun

daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan

wawancara. Adapun isi dari wawancara tersebut berisi sejumlah pernyataan

yang menggambarkan tentang masalah-masalah dan cara-cara yang dilakukan

oleh remaja didalam memaknai hidup. Setelah semua daftar pertanyaan

tersebut selesai disusun, peneliti memberikan kepada pembimbing untuk



40

dimintai pendapatnya mengenai tata susun dari semua pertanyaan yang telah

dibuat. Jika ada pertanyaan yang harus direvisi maka peneliti melakukan revisi

setelah mendapatkan masukan dari pembimbing.

Langkah kedua, peneliti menghubungi relasi yang mempunyai informasi

mengenai remaja yang menjadi korban dari perceraian orangtua mereka.Lalu

penulis menemui remaja tersebut dan meminta kesediaannya untuk menjadi

subjek penelitian. Hal yang harus peneliti perhatikan adalah selama proses

wawancara berlangsung, peneliti mencoba membangun rapport dengan subjek.

Langkah ini dilakukan untuk membangun kepercayaan antara peneliti dengan

subjek sehingga subjek merasa nyaman saat menceritakan tentang cara mereka

memaknai hidup setelah orangtua mereka bercerai.

2. Pelaksanaan Penelitian

Untuk pelaksanaan penelitian, peneliti memperhatikan waktu dan tempat

pelaksanaan wawancara dan observasi akan dilakukan. Untuk pelaksanaan

wawancara peneliti terlebih dahulu akan membuat waktu dan tempat yang

disepakati antara peneliti dan subjek. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti

membagi 2 daerah, yaitu untuk kegiatan pertama adalah menjalin rapport dan

yang kedua tahap proses dari wawancara.

3. Pengumpulan Data

Setelah melakukan observasi dan wawancara, langkah selanjutnya adalah

menuliskan data-data yang telah diperoleh pada lembar observasi dan catatan

wawancara untuk dianalisis dan dideskripsikan agar tergambar sebagai hasil

penelitian yang telah dilakukan di lapangan.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan pendekatan fenomenologi menurut Smith (2006) dapat

dilakukan dengan cara mencermatifenomena yang dikaji, menyusun makna-

makna, kemudian menjelaskan makna tersebut secara deskriptif.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, data penelitian yang telah didapat disalin kedalam bentuk

verbatim, sehingga peneliti mendapat sedikit gambaran umum dari hasil

wawancara.

2. Pada tahap kedua, peneliti mencari tema dan kategori jawaban berdasarkan

transkip verbatim yang telahdibuat.

3. Pada tahap ketiga, dilakukan koding pada kategori-kategori yang ditentukan

dari data olahan sementara.

4. Pada tahap keempat, menyusun tema-tema jawaban yang sama ke dalambentuk

kategorisasi data.

5. Dan tahap terakhir, menganalisis data-data yang diperoleh dengan cara

memberikan penjelasan yang bersifat kualitatif.

F. Validitas

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui validitas data dalam

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai

pembanding terhadap data tersebut. Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk

menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan
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hubungan dari berbagai pandangan. Dengan teknik triangulasi, peneliti dapat me-

rechek temuannya dengan cara membandingkan berbagai sumber, metode, dan

teori. Peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam

variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan

berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.Dalamhalini

peneliti akan membandingkan antara data hasil wawancara subjek dengan

significant other.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
Waktu Kegiatan

25 Mei 2015 Mengajukan Judul Skripsi
14 September 2015 Pengajuan SK Pembimbing
22 September 2015 BAB I
29 September 2015 BAB II
04 November 2015 BAB III
18 November 2015 Acc Proposal

13 Januari 2016 Ujian Seminar Proposal
08 Juni 2016 Penelitian

23 November 2016 BAB IV dan V
15 Desember 2016 Acc Seminar Hasil

11 Januari 2017 Ujian Seminar Hasil
05 Juli 2017 Ujian Munaqashah


