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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para partisipan 

dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam Variable atau hipotesis.  

Pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian 

studi kasus. Jadi, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimaksudkan 

untuk menggali suatu fakta agar memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

individu serta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat 

terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Benua Kecamatan Benua 

Kabupaten Konawe Selatan. Dasar pertimbangan tempat ini sebagai tempat 

penelitian karena Desa Benua merupakan wilayah yang cukup banyak terjadi kasus 

perselingkuhan antara suami istri.  Adapun prapenelitian dilakukan pada bulan 

Desember 2021, kemudian penelitian lanjutan akan dilaksanakan pada bulan  

Februari sampai dengan April 2022.  

3.3. Subyek Penelitian 

Teknik pemilihan subyek dalam penelitian ini yaitu dengan teknik purposive 

sampling yang merupakan pemilihan subyek penelitian yang disesuaikan dengan 
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tujuan dan kriteria dalam penelitian ini. Untuk menetapkan pemilihan subyek 

penelitian, peneliti menggunakan kriteria, yaitu: 

1. Orang tua yang berselingkuh 

2. Anak dari orang tua yang berselingkuh 

3. Penyuluh agama Islam kecamatan Benua 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Photovoice  

Metode pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

photovoice. Wang & Burris (1997) mengemukakan bahwa photovoice 

merupakan sebuah metode yang dapat membantu individu mengidentifikasi, 

mewakili, dan memperkuat komunikasi melalui fotografi/gambar. Photovoice 

adalah perpaduan antara gambar dan kata-kata untuk membantu 

mengungkapkan sesuatu apa yang dibutuhkan, ditakuti, dihargai, diimpikan, 

dan segala macam gagasan yang manusia ketahui (Palibroda dkk, 2009). 

Metode photovoice digunakan karena subyek dalam penelitian ini kurang 

mampu menceritakan pengalaman yang mereka rasakan. Sehingga dengan 

metode ini partisipan dapat lebih mudah mengekspresikan pendapat dan 

pengalaman mereka melalui foto (Yohanes Killing dkk dalam Prosiding Temu 

Ilmiah Nasional, 2021).  

Dalam metode photovoice ini diperuntukkan bagi anak-anak yang 

memiliki orang tua berselingkuh untuk menggali lebih dalam mengenai 

kesehatan mentalnya. Adapun sesi selanjutnya yiatu wawancara mendalam 

untuk menggali dan mengetahui alasan mereka mengambil foto tersebut. 
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Adapun wawancara mendalam menggunakan teknik SHOWED, teknik ini 

merupakan singakatan dari What do you See here, What’s Really Happening 

here, How does this relate to Our lives, Why does this problem or strength 

Exist, and What can we Do about it (Made Diah Lestari dkk, 2016), dalam 

Bahasa Indonesia berarti, apa yang anda lihat di foto ini, apa yang sebenarnya 

terjadi, bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kehidupan anda, mengapa 

masalah atau kekuatan itu ada, dan apa yang bisa kita lakukan untuk 

mengatasinya. Namun pada dasarnya subyek penelitian berhak secara bebas 

untuk menceritakan mengenai foto yang mereka ambil.  

3.4.2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga 

diberikan secara lisan (Nana, 2009). Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu dengan mewawancarai 

orang tua yang berselingkuh, anak dari orang tua yang berselingkuh, 

masyarakat setempat dan penyuluh agama kecamatan Benua. Adapun hal-hal 

yang diwawancarai yaitu mengenai fenomena perselingkuhan orang tua dan 

dampaknya terhadap kesehatan mental anak.  

3.4.3. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat secara langsung suatu penomena sosial yang 

diteliti (Mardalis, 2003). Melalui observasi peneliti akan mengamati 
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secara langsung dampak perselingkuhan orang tua terhadap kesehatan 

mental anak.  

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari 

Erlingsson & Brysiewicz (dalam Hidaya dkk, 2020) sebagai berikut:  

3.5.1. Kondensasi adalah proses menyederhanakan catatan lapangan yang 

terjadi selama penelitian, tetapi tetap mempertahankan makna intinya.  

3.5.2. Kode, pada dasarnya dianggap sebagai label, nama yang paling tepat 

menggambarkan kondensasi.  

3.5.3. Kategori adalah suatu bentuk pengelompokan kode-kode yang 

berkaitan satu sama lain melalui konten atau konteksnya, dengan kata 

lain kategori adalah ekspresi dari konten daftar yang terlihat.  

3.5.4. Tema, mengungkapkan data pada pada level interpretatif sehingga tema 

dianggap sebagai ungkapan makna di baliknya, yang terkesan lebih 

abstrak.   

3.6. Validasi Data 

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan pengecekan keabsahan atau 

validasi data. Hal ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh tidak invalid 

(cacat). Dalam menguji keabsahan atau validitas data, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Pada teknik triangulasi terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007).  
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3.6.1. Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data. 

3.6.2. Triangulasi Teknik   

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk 

mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.   

3.6.3. Triangulasi Waktu  

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 

 

 

 


