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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan  dan Tipe Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Metode 

studi kasus digunakan karena peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin dari 

berbagai sumber untuk menguraikan, dan kemudian menjelaskan fenomena pola 

komunikasi narapidana wanita dalam membangun rasa percaya diri pada anak. 

Sedangkan ditinjau dari tipe penelitian, penelitian ini menggunakan  deskriptif 

yaitu metode untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian 

diklasifikasi sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Jenis riset deskriptif 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta- 

fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu, yang dalam hal ini peneliti sudah 

mempunyai konsep dan kerangka konseptual (Kriyantono, 2006 : 68). 

 Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini 

bertujuan untuk memahami pola komunikasi yang dilakukan oleh narapidana 

wanita dalam membangun rasa percaya diri pada anak. 
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B. Sumber Data 

B.1 Data Primer 

 Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narapidana wanita yang 

menjadi subjek penelitian yang dalam hal ini adalah narapidana yang berstatus 

telah menikah dan memiliki anak usia remaja. 

B.2 Data Sekunder 

 Merupakan data yang mendukung, menjelaskan, serta memiliki hubungan 

yang erat dengan bahan primer. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder di 

dapat dari hasil wawancara tidak terstruktur dengan anggota keluarga lain yang 

dipilih berdasarkan keterlibatan dalam kehidupan baik narapidana maupun anak 

dari narapidana serta laporan akademik anak dari pihak sekolah.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pihak yang memberikan informasi yang diperlukan 

selama proses penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti 

menggunakan teknik purpossive sampling yakni teknik penentuan sampel dengan 

melakukan pertimbangan tertentu (Ardial, 2014 : 347). Dalam hal ini peneliti 

memilih Narapidana Wanita dengan  kriteria subjek sebagai berikut : 

a. Narapidana yang berasal dari Kota atau Kabupaten Malang (kriteria ini dipilih 

karena napi yang berasal dari kota/kabupaten Malang mendapat intensitas 

kunjungan lebih sering dibandingkan napi yang berasal dari luar kota) 
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b. Memiliki anak usia remaja 11 – 16 tahun ( kriteria dipilih karena usia remaja 

menengah merupakan usia yang paling rentan mengalami masalah psikologis) 

c. Mendapat kunjungan keluarga (anak) minimal 2X dalam sebulan (kriteria 

dipilih karena peneliti mempertimbangkan jika semakin intens komunikasi 

yang dilakukan dengan anak, maka semakin mudah untuk menyimpulkan pola 

komunikasi seperti apa yang digunakan) 

d. Bersedia diwawancarai (kriteria dipilih mengingat topik yang peneliti angkat 

adalah topik sensitif terkait masalah pribadi dengan anggota keluarga) 

Pemilihan subjek yang sesuai kriteria di atas diperoleh dari hasil wawancara 

pra survei dengan petugas lapas, hasil seleksi subjek didapatkan data sebagai 

berikut : 

1. Dari total jumlah keseluruhan narapidana yang berasal dari kota atau 

kabupaten Malang yakni sebanyak 67 orang, didapatkan bahwa ada 39 

orang yang berstatus menikah dan memiliki anak. 

2. Dari 39 orang tersebut, ada 15 orang yang memiliki anak usia remaja 

sesuai dengan kriteria yang peneliti tentukan. 

3. Dari 15 orang yang memiliki anak usia remaja, ada sebanyak 6 orang 

narapidana yang mendapat kunjungan paling intens sekurang - kurangnya 

2X sebulan. 

4. Selanjutnya dari 6 orang tersebut diketahui bahwa ada 3 orang yang 

mendapat kunjungan paling sering dari anak, sedangkan 3 lainnya 
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mendapat kunjungan paling sering dari anggota keluarga lain atau kerabat. 

Dari hasil seleksi di atas didapatkan 3 narapidana wanita yang kemudian 

peneliti jadikan subjek untuk diteliti. 

Selain 3 subjek penelitian di atas, peneliti juga mewawancarai anggota 

keluarga dari narapidana yang terlibat langsung dalam kehidupan baik narapidana 

maupun anak, yang dalam hal ini peneliti jadikan sebagai sumber data sekunder. 

1. Informan pertama adalah Ibu UM saudara tertua subjek I yang ditunjuk  

langsung oleh subjek untuk mengawasi keseharian juga pendidikan anak – 

anaknya. 

2. Informan kedua adalah Ibu SN selaku ibu dari subjek II yang saat ini 

menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kedua anak 

subjek II selama ia berada di Lapas. 

3. Bapak SP sebagai informan ketiga yang dalam hal ini adalah suami dari 

subjek III. 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

D.1 Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sejak Februari hingga September 2017.  

D.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Lapas perempuan kelas IIA Malang, Jl. Raya 

Kebonagung Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan jenis penelitian yang diambil kualitatif deskriptif, di antaranya : 

a. Wawancara 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara 

yakni wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

semistruktur peneliti gunakan untuk mewawancarai subjek penelitian 

(Semistructured Interview) dimana peneliti telah membuat draft pertanyaan 

tertulis, tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan – pertanyaan secara 

bebas, yang terkait dengan permasalahan (Kriyantono 2006: 102). Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur peneliti gunakan untuk mewawancarai pihak lain 

yang dalam hal ini adalah keluarga atau kerabat yang terlibat langsung dalam 

kehidupan narapidana dan anak. Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk 

mendapatkan data sekunder tentang bagaimana kehidupan anak atau sikap anak di 

dalam masyarakat.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini berkaitan dengan data 

sekunder yang didapat dari pihak lain sekolah tentang kepribadian dan sikap anak 

dalam masyarakat. Dokumentasi berupa laporan hasil kegiatan akademik terbaru  

juga foto yang menunjukkan keseharian anak dengan sikap percaya diri.   
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F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Miles and Huberman yaitu interactive model. Analisis sudah dilakukan sejak 

merumuskan masalah, sebelum melakukan penelitian hingga penelitian 

mendapatkan hasil akhir. Teknik analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 

2014:431)  memiliki empat komponen yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara 

semistruktur dengan subjek penelitian, hasil wawancara tidak terstruktur dengan 

anggota keluarga lain dari narapidana serta hasil dokumentasi laporan hasil raport 

anak. 

2. Reduksi Data 

Selanjutnya pada tahap reduksi data, data yang tadinya telah peneliti 

kumpulkan kemudian peneliti transkripkan untuk selanjutnya dikelompokkan 

sesuai dengan indikator pola komunikasi yang telah peneliti buat.  

3. Penyajian Data  

Pada tahap ini data – data yang sudah direduksi ke dalam beberapa 

kelompok indikator tersebut kemudian peneliti analisis untuk melihat bagaimana 

gambaran umum dari pola komunikasi yang subjek penelitian gunakan. Pada 

tahan ini juga peneliti melakukan analisis perbandingan dari hasil data wawancara 

dengan data dokumentasi. 
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4. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan 

Setelah data tersebutcpeneliti uraikan dalam bentuk analisis, maka 

selanjutnya peneliti menarik kesimpulan. Melalui penarikan kesimpulan ini, 

peneliti akan mendapatkan deskripsi dan gambaran pola komunikasi dari masing – 

masing subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

G. Uji Keabsahan Data  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dalam menguji 

keabsahan data yang telah diperoleh. Triangulasi  dalam pengujian kredibilitas ini 

dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2016 : 273). Adapun peneliti dalam hal ini 

menggunakan triangulasi sumber, yakni mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari hasil 

wawancara dengan subjek penelitian yang dalam hal ini adalah narapidana wanita. 

Selanjutnya hasil data sekunder peneliti dapatkan dari  wawancara dan arsip dari  
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pihak lain yakni anggota keluarga, pihak sekolah dan juga kerabat dekat yang 

terlibat langsung dalam kehidupan narapidana dan anak. 


