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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi secara lebih

dalam penerimaan (acceptance) remaja yang memiliki ibu tiri. Proses penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis karena dalam

penelitian ini yang diteliti adalah pengalaman atau fenomenologis manusia dalam

hidupnya.

Untuk penelitian ini memerlukan pendekatan yang holistik, pendekatan ini

mengasumsikan bahwa seluruh fenomena perlu dimengerti sebagai satu sistem

yang kompleks dijelaskan oleh Patton (dalam Poerwandari, 2009).

Moleong (2010) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subyek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lainnya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana

penerimaan remaja yang memiliki ibu tiri, maka digunakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis sebagai kerangka berfikir

utama.
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Fenomenologis yaitu mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna

konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi oleh

beberapa individu. Cresweel (dalam Aztri, 2010). Makna adalah data yang

sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak

(Sugiono, 2007).

B. Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang remaja yang

memiliki dan tinggal bersama ibu tiri dalam kurun beberapa waktu ( sekitar 6

bulan - 4 tahun).

Status ibu tiri yang dinikahi oleh ayah kandung dalam penelitian ini

divariasikan menjadi dua yaitu gadis dan janda. Rentang usia remaja yang

menjadi informan dalam penelitian ini 12-21 tahun, bertempat tinggal di Kota

Bangkinang, Kabupaten Kampar.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

wawancara dan catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik in-deepth interview atau wawancara secara mendalam. In-depth interview

adalah suatu teknik komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam dari

partisipan. Data dari in-dept interview ini terdiri dari kutipan langsung mengenai

pengalaman, opini, perasaan, pengetahuan subjek.
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Wawancara kualitatif Barister (dalam Poerwandari, 1998) dilakukan bila

peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Wawancara mendalam

adalah suatu teknik komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam dari

partisipan.

Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan

kata-kata dalam setiap pertanyaannya dapat diubah pada saat wawancara,

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk

karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia tingkat pendidikan,

pekerjaan dan lain-lain) Moleong, (2010).

Catatan wawancara berguna sebagai sarana mencatat identitas partisipan

dan sebagai ringkasan wawancara. Penelitian ini melakukan wawancara kepada

remaja yang telah memenuhi kriteria. Wawancara dilakukan dengan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, pertanyaan tersebut berdasarkan

pada pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti serta tidak menutup

kemungkinan mengembangkan pertanyaan baru.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini adalah :
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1. Tahap Persiapan

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan dan

mempelajari sejumlah literatur dari buku-buku, artikel, jurnal dan sharing

dengan dosen pembimbing.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti mencari informasi tentang remaja yang memiliki ibu tiri di Kota

Bangkinang, membina hubungan yang baik dengan remaja dan orangtua

guna mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang

dibutuhkan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilakukan

terhadap remaja yang memiliki ibu tiri, setelah wawancara dilakukan,

maka data-data yang telah didapat langsung ditulis ulang pada catatan

wawancara untuk dianalisis.

4. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini data dari seluruh informan digolongkan, kemudian dianalisa

dan dideskripsikan agar tergambar hasil penelitian yang telah dilakukan.

Selanjutnya, peneliti melakukan validitas data, apakah data yang diperoleh

dari informan sesuai dan dapat dipercaya.

5. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini seluruh hasil penelitian sudah selesai dianalisis dan

selanjutnya hasil tersebut siap untuk dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan.
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E. Validitas

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui validitas data  dalam

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah triangulasi sumber data, dengan cara menggali kebenaran

informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data dan diikuti

dengan triangulasi teori, guna meningkatkan kedalaman pemahaman dengan

menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah

diperoleh.

F. Analisis Data

Data penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak

berupa deskripsi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif

menurut Miles & Huberman (1994) yang terdiri atas empat tahapan. Tahapan

pertama adalah tahapan pengumpul data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data,

tahapan ketiga adalah tahap display dan tahapan keempat adalah tahap penarikan

kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data awal, peneliti melakukan studi pre-

eliminary yang berfungsi untuk pembuktian awal fenomena yang diteliti

itu benar-benar ada, pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada

beberapa remaja yang memiliki ibu tiri di Kota Bangkinang. Pengumpulan
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data awal ini bertujuan untuk melengkapi data pada bagian latar belakang

masalah

2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, yang harus dilakukan adalah penyeragaman

segala bentuk data menjadi tulisan. Hasil wawancara diformat dalam

bentuk verbatim. Setelah itu, melakukan analisis data hasil wawancara

dengan mereduksi atau memilih hal-hal pokok atau hal-hal penting yang

berkaitan dengan penelitian, kemudian mencari tema dari data yang telah

direduksi.

3. Display Data

Pada tahap display, yang harus dilakukan adalah mengkategorisasi tema

data yang telah direduksi sebelumnya dan memberi kode (coding) pada

tema tersebut. Selanjutnya, data kategorisasi tema berupa aspek-aspek

yang telah direduksi, disajikan secara tertulis dengan singkat dan jelas.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti dan makna yang

dilakukan terhadap data yang telah dianalisis. Selanjutnya mencari makna

dari data yang telah dianalisis, setelah menemukan maknanya, kemudian

membuat suatu kesimpulan dan menyajikan kesimpulan dalam bentuk

dekripsi yang jelas.
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G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan

1. Pengajuan Sinopsis 02 April 2013

2. Penunjuk Pembimbing Skripsi 12 April 2013

3. Bimbingan Proposal April 2013 – November 2013

4. Seminar Proposal 04 Desember 2013

5. Seminar Hasil 23 April 2014


