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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian   

Berdasarkan sifat, tujuan dan jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang masih bersifat 

sementara, akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dilihat 

berdasarkan sifat masalahnya penelitian ini berjenis penelitian studi kasus.Jenis 

penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 

yaitu wawancara dan observasi atas fenomena yang terlihat. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Artinya dimana peneliti tidak 

terlalu bergantung pada bahan wawancara dapat berjalan lebih fleksibel dan 

terarah. (Sugiyono,2016). 

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan 

metode observasi, yaitu mengobservasi perilaku subjek berdasarkan data yang 

diperoleh dari teman-teman dekat subjek. 

Penelitian kualitatif dapat bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif.Pemanfaatan teori –teori yang relevan sebagai 

analisis data kualitatif dapat menghasilkan deskripsi yang mendalam dari kasus 

subjek.Oleh karena itu laporan kualitatif dibuat dalam bentuk studi kasus yang 

mendalam. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Aosole, Kecamatan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian akan 
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dilaksanakan selama 3 bulan, setelah pelaksanaan seminar proposal sampai 

selesai. 

3.3 Sumber Data  

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

snowball sampling (sampel bergulir) yaitu dengan menentukan satu atau lebih 

informan dan kemudian bergulir terus menerus untuk menemukan data dan 

informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan, sebagaimana yang dinyatakan, 

Husaini Usmani:  

“Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus 

(snowball) secara bertujuan (purposif) sampai data yang dikumpulkan 

dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian 

kualitatif ialah si peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrument 

(instrument kunci)”. (Usmani, 2000, h. 81) 

  

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksudkan adalah : 

3.3.1 Data Primer  

 Adapun yang menjadi pusat dari data primer dalam penelitian ini adalah 

Orang tua siswa dan Siswa itu sendiri, Guru (Wali kelas), Guru BK, dan Teman-

teman dekat siswa dan Masyarakat setempat. 

3.3.2. Data sekunder 

 Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data 

dari buku-buku, jurnal, internet, masyarakat dan lain sebagainya yang dilakukan 

dengan cara membaca dan menulis serta mengkajinya. Tentunya data-data yang 

dibutuhkan  berkaitan dengan judul penelitian ini.  
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3.4 Teknik pengumpulan data  

 

Dalam penelitian kualitatif lapangan, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alami) dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan (participant observacion), wawancara mendalam (in depth 

interview), dan dokumentasi. Peneliti menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:  

3.4.1 Teknik Observasi  

Dalam observasi ini peneliti menggunakan partisipatif, peneliti mengamati 

perilaku subjek secara langsung.Melalui observasi peneliti belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Peneliti melakukan observasi saat 

pertama datang ke tempat tinggal subjek dan selama proses penggalian data yang 

dilakukan bersama subjek di tempat tinggalnya maupun saat di sekolah. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mencari data-data yang berkaitan 

dengan ide, gagasan, pendapat dari informan. Teknik wawancara yaitu penulis 

melakukan tanya jawab terhadap objek yang diteliti. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dengan adanya Dokumentasi maka pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan  perilaku anak 

yang mengalami broken home yang dapat dokumen seperti : foto, video dll. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis Isi (Content 

analysis) dalam bentuk deskriptif analisis yaitu berupa catatan informasi faktual 

yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya dan mencakup penggambaran 

secara rinci dan akurat terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan semua 

aspek yang diteliti. Maka, disini penulis menggambarkan permasalahan yang 

dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan 

kemudian dianalisis dan dipadukan sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. 

(Bungin, 2008). 

Metode analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan berupa pengolahan data hasil penelitian dalam bentuk kualitatif.  

Langkah-langkah prosedur analisis data sebagai berikut : 

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Data reduction adalah data yang diperoleh dari Lapangan jumlahnya 

cukup banyak dirangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal 

yang penting dicari tema dan polanya dibuang yang tidak perlu. 

3.5.2  Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, Flowchart dan sejenisnya. 
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3.5.3 Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif kesimpulan awal 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

3.5.4 Data Coding (Pengkodean Data) 

Data dalam penelitian ini lebih disesuaikssan dengan analisis kebutuhan 

dan kemampuan peneliti sendiri tanpa bermaksud mengurangi prosedur yang 

berlaku. Tahap ini merupakan tahap pemberian kode-kode tertentu terhadap data 

yang terkumpul dari lapangan, guna memudahkan dalam proses pengklasifikasian 

data. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data/Triangulasi 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga 

data yang telah ada difilter kembali dan di uji kelayakannya untuk mendapatkan 

hasil data yang valid, aktual dan tepercaya. Teknik triangulasi yang digunakan 

peneliti ialah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode. Dalam 

pengecekkan keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi sebagai cara 

untuk memastikan keakuratan data dengan menggunakan triangulasi sebagai 

berikut : 

3.6.1 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu dikakukan dengan cara melakukan wawancara 

pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis 
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merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada informan 

sebelum penulis menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada informan. 

3.6.2  Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dengan tujuan untuk 

menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 

dari peneliti. 

3.6.3  Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan 

observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serentak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


