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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang bertujuan 

untuk memahami objek yang diteliti dan memperoleh deskripsi yang utuh serta 

mendalam dari sebuah masalah.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, penulis dapat mengenali subjek 

dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang tertentu dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 

penelitian kualitatif lebih diarahkan kepada latar dan individu tersebut secara 

holistic (utuh dan menyeluruh). Penelitian yang dilakukan ini tidak 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami serta memaknai 

pandangan serta kejadian pada subjek penelitian dalam rangka menggali tentang 

faktor penyebab, bentuk-bentuk, dampak, dan strategi menghadapi perpecahan 

keluarga (broken home) yang dialami pada subjek (Moleong, 2000). 
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1.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti ialah tipe deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Kualitatif deskriptif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah 

yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan berkomunikasi antara anak 

dan orangtua, dampak yang dialami anak dalam keluarga broken home. 

 

1.3  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu meneliti komunikasi antar pribadi dari keluarga 

broken home. Penelitian yang dilakukan tidak terfokus pada satu tempat, tetapi 

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan subjek. 

 

1.4  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keluarga broken home pada Prodi Ilmu 

Komunikasi di Kelas C angkatan 2013. Teknik penetapan subjek penelitian 

menggunakn Total Sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang 

kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Kriteria 

sampel yang diambil dari penelitian ini yang pertama berlatar belakang dari 

keluarga broken home, kemudian memiliki masalah komunikasi antar anak dan 

orang tua di dalam keluarga broken home, dan memiliki masalah intensitas tatap 

muka antara anak dengan orang tua yang tidak tinggal dalam satu rumah. Dari 

keriteria yang disebutkan terpilih 3 orang tua pada keluarga broken home, dan 3 

anak broken home pada Prodi Ilmu Komunikasi di kelas C angkatan 2013. 
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 Berdasarkan karakteristik diatas maka kriteria yang sudah ditetapkan 

antara lain: 

1. SUSMARLENI YULAENI sebagai Ibu dari OKI SAKTIFAN 

2. ELSA DIANA sebagai ibu dari SHEILA AYU YULIANISA 

3. SUGIARTO sebagai ayah dari DIAR VANNY D.N 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian data sangat penting dilakukan, mengingat data 

yang dikumpulkan adalah sumber satu-satunya untuk membuat penelitian menjadi 

sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dan menguji penelitian itu akurat 

atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. 

a. Wawancara Mendalam 

 Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan 

data. Wawancara mendalam adalah suatu cara pengumpulan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2006). Peneliti 

tidak membatasi respon informan, dengan artian informan bebas memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Dalam wawancara ini, peneliti 

dengan bebas bertanya pertanyaan yang ada pada interview guide dan 

terkadang peneliti bertanya mengikuti pertanyaan yang dilontarkan oleh 

informan diluar dari konteks pertanyaan yang telah dibuat, yang 

terpenting adalah informan bersedia menjawab dengan lengkap tanpa ada 

yang di sembunyikan. Melalui teknik wawancara mendalam, peneliti dapat 

menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana komunikasi 

interpersonal antara anak dengan orang tua single parent dalam membangun 
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dan menjaga kebersamaan. Informasi ini merupakan isu sensitive sehingga 

peneliti menggunakan in-depth interview untuk mengungkap lebih dalam 

dari sudut pandang informan. 

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang digunakan 

peneliti untuk mendukung informasi dari informan peneliti. Dokumentasi 

diperoleh dari informan beruba data-data khusus hal-hal yang berhubungan 

dengan informasi yang disampaikan, seperti foto-foto, tulisan, rekaman 

suara. Dari dokumen tersebut kemudian peneliti mengolah data-data sebagai 

data tambahan untuk mendukung penelitian peneliti. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Logika yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan penelitian 

kualitataif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum) (Bungin, 

2003). 

Dalam penelitian kualitatif digunakan logika induktif abstraktif. Suatu 

logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum; bukan dari umum ke khusus 

sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Karenanya, antara kegiatan 

pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama 
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lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. 

Prosesnya berbentuk siklus, bukan linnier. Huberman dan Miles melukiskan 

siklusnya seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.1 

Komponen-komponen Analisis Data 

 

 

 

 

 

(Sumber: Miles dan Huberman 1992)   

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction): Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu 

melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan 

masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan topik 

masalah. 

2. Pengumpulan Data (Data Collection): Data yang dikelompokan 

selanjutnya disususn dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk 

rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. 

3. Penyajian Data (Data Display): Melakukan interpretasi data yaitu 

menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap 

masalah yang diteliti. 

Data 
Collection Data 

Display 

Data 
Reduction 

Conclusions: 
Drawing/verifyin
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4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawin/verification): Pengambilan 

kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap 

ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. 

5. Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang 

didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksud untuk 

menghindari kealahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah 

informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari 

fokus penelitian. 

Dari kelima tahap analisi data diatas setiap bagian-bagian yang ada di 

dalamnya berkaitan satu sama lain, sehingga saling berhubungan antara tahap 

yang satu dengan tahap yang lainnya. Analisis dilakukan secara kontinue dari 

pertama sampai akhir penelitian, untuk mengetahui komunikasi antar pribadi 

antara anak dengan orang tua dalam keluarga broken home.  

 

3.8  Uji Validitas Data 

 Dalam metode penelitian kualitatif, hasil temuan atau data yang telah 

diperoleh oleh peneliti dapat dinyatakan valid apabila hasil temuan atau data yang 

diperoleh dan dikemukakan peneliti sesuai dengan temuan atau data sebenarnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Demikian halnya dengan penelitian mengenai 

komunikasi antar pribadi pada keluarga broken home. Penelitian ini dianggap 

valid apabila hasil temuan yang diperoleh sesuai atau sama dengan yang 

sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk itu dilakukan uji keabsahan data. 

 Untuk menguji validitas data dalam penelitian mengenai komunikasi antar 

pribadi pada keluarga broken home, peneliti menggunakan cara uji kredibilitas 



33 
 

atau kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan menggunakan Teknik 

Triangulasi Data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

teknik triangulasi data yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 Dalam melakukan triangulasi sumber, peneliti mengecek kebenaran data 

kepada sumber lain. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti 

dengan informan kunci (informan key), yaitu anak Broken Home, dicek kembli 

dengan melakukan wawancara dengan informan-informan pendukung lainnya 

yaitu, orang tua keluarga  broken home. 

 Selain itu, pada triangulasi teknik dilakukan dengan teknik yang berbeda, 

misalnya data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara mengenai 

komunikasi antar pribadi pada keluarga broken home, kemudian dicek atau 

disesuaikan dengan menggunakan teknek observasi. Jika dalam proses 

pengecekan tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data memastikan data mana yang 

sekiranya lebih tepat dan benar. (Lexy J. Meleong. 2007, Metode Penelitian 

Kualitatif) 

 

 

 

 

 


