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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari

naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan

dokumen resmi lainnya.

Menurut David Williams (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa

penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan

menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik

secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam perspektif

deskriptif artinya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara

jelas mengenai resiliensi pada remaja yang mengalami broken home.

B. Informan Penelitian

Menurut Paton (dalam Poerwandari, 2007), desain penelitian kualitatif

memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti dalam dalam

jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian kualitatif. Jumlah sampel

sangat tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat dan dapat dilakukan

dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.
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Teknik pengambilan responden yang digunakan dalam penelitian ini

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang

dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Adapun yang menjadi

kriteria dalam penelitian ini yaitu:

1. Remaja laki-laki dan perempuan umur 15 tahun sampai 22 tahun.

2. Mengalami broken home dalam rentang atau kurun waktu 2 sampai

5 tahun.

Jumlah responden pada penelitian ini tidak ditetapkan. Namun, apabila

telah sesuai dengan kebutuhan data, maka akan menjadi responden pada penelitian

ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian

kualitatif. Banister, dkk (dalam Poerwandari, 2007) mengungkap wawancara

adalah percakapan dan proses tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan

tertentu.

Kahn & Cannel (1957) mendefenisikan wawancara sebagai diskusi antara

dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Leedy, dkk mengungkapkan bahwa
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dengan wawancara peneliti memperoleh banyak data yang berguna bagi

penelitiannya (dalam Sarosa, 2012).

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi-

terstruktur yaitu peneliti merancang serangkaian pertanyaan yang disusun dalam

suatu daftar wawancara, akan tetapi daftar tersebut digunakan untuk menuntun

dan bukan untuk mendikte wawancara tersebut (Smith, 2009). Penelitian ini

menggunakan pedoman wawancara yang bersifat umum, yaitu pedoman

wawancara yang harus mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa

menentukan urutan pertanyaan.

Adapun aspek yang ingin diungkap peneliti melalui wawancara dalam

penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan broken home, dan

bagaimana cara remaja dalam menghadapi broken home, serta faktor-faktor

pembentuk resiliensi pada remaja yang mengalami broken home.

2. Catatan Lapangan

Dalam penelitian ini catatan lapangan dibutuhkan untuk dapat memahami

proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam

konteksnya. Catatan lapangan berupa catatan terhadap subjek, perilaku subjek

selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

D. Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan pada prosedur penelitian adalah :
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1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam

wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman

observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek

selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara,

serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang

dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak

memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara

selesai.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik

subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya

kepada subjek tentang kesediaannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia

untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut

mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan penelitiaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat

untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah

wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan

wawancara dalam bentuk verbatim tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan
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analisis data dan interprestasi data. Selanjutnya hasil penelitian ini siap untuk

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

E. Validitas dan Reliabilitas

Menurut Patton (dalam Moleong, 2006), untuk menguji keabsahan data

yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang

digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Susan Stainback, menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat

konsistensi dan stabilitas data atau temuan Dalam penelitian kualitatif, uji

reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian (Sugiyono, 2009).

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003),

yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

wawancara dan studi dokumentasi.
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b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang

tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and

Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.  Antara

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang

dan terus-menerus.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam

bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan
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atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya

saja.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No Tanggal Kegiatan
1 25 Oktober 2012 Pengajuan Sinopsis
2 06 Desember 2012 Mendapatkan dosen pembimbing
3 19 Desember 2012 – 30

April 2013
Proses Bimbingan Proposal

4 15 Mei 2013 Seminar Proposal
5 30 Mei 2013 Revisi Proposal
6 01 Juni 2013 – 30 Juli 2013 Pengumpulan data wawancara dan

Analisis
7 10 Agustus 2013 – 30

September 2013
Pengumpulan data Dokumentasi dan
Analisis

8 01 Oktober 2013 – 06
Januari 2014

Analisis Data dan Revisi Hasil
Penelitian

9 29 Januari 2014 Seminar Hasil Penelitian
10 08 Februari 2014 Revisi Hasil Penelitian
11 14 Februari 2014 Ujian Munaqasyah
12 27 Maret 2014 Revisi Ujian Munaqasyah


