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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud 

untuk menemukan dan memahami fenomena, peristiwa serta dapat mempelajari 

organisasi, kelompok maupun individu. Data yang dihimpun dengan seksama, 

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai oleh catatan hasil 

wawancara yang mendalam serta hasil dari analisis dokumen. Tujuan utamanya 

dalam penelitian kualitatif yakni, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe 

and explore) serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) setiap 

objek yang diteliti (Machmud 2016:51) 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang diterapkan adalah tipe deskriptif dimana suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Peneliti berusaha mendapatkan data yang 

apa adanya kemudian mendeskripsikannya dalam tahap-tahap perkembangannya 

(Machmud 2016:136). 

Menurut Rakhmat (2012:25) penelitian deksriptif ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci serta mengidentifikasi masalah dan 

praktek yang berlaku. Dengan menggunakan tipe deskriptif, peneliti akan mengetahui 
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dan menganalisis persepsi dari Ibu Rumah Tangga yang menjadi Tim Pengurus 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) kelurahan Blimbing Kota Malang 

terhadap gaya pacaran anak di media sosial Facebook. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian adalah mencari tahu persepsi serta 

menjabarkan dan menganalisa persepsi Ibu Rumah Tangga pada Tim Pengurus 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) kelurahan Blimbing Kota Malang pada 

gaya pacaran anak di media sosial Facebook. Ibu Rumah Tangga yang tergabung 

pada Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluargakelurahan Blimbing diketahui beberapa 

dari mereka aktif dalam menggunakan media sosial dengan dilihat dari grup 

Facebook yang dimiliki. Hal itu memudahkan peneliti untuk mempersempit populasi 

dari seluruh Tim Pengurus PKK di Kota Malang. Penelitian akan dilaksanakan 

selama 12 hari, yaitu pada bulan Februari 2018 di dibeberapa tempat berbeda karena 

profesi para subjek yang berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut, peneliti berusaha 

untuk menemui satu per satu subjek dibeberapa lokasi berbeda disela-sela kesibukan 

mereka.   

 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah seseorang yang terlibat langsung dalam suatu proses, 

peristiwa atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling untuk menentukan subjek penelitian. Menurut Machmud (2016:62) 
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purposive sampling merupakan cara penentuan subjek sebelum penelitian dilakukan, 

dengan menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan 

subjek serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing subjek yang diteliti. 

 Saat ini tercatat sebanyak 23ibu rumah tangga yang telah menjadi Tim 

Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kelurahan BlimbingKota 

Malang. Maka, yang akan menjadi subjek penelitian adalah ibu rumah tangga dalam 

Tim Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kelurahan Blimbing 

Kota Malang, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Ibu rumah tangga dalamTim Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) 

2. Memiliki dan aktif menggunakan Facebook 

3. Pernah melihat unggahan gaya pacaran anak-anak di media sosial Facebook 

 

3.5 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung tanpa melalui 

perantara yang berasal dari responden atau yang disebut dengan subjek penelitian. 

Subjek penelitian yaitu ibu rumah tangga yang menjadi Tim Pengurus Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Blimbing dan memiliki akun Facebook 

serta melihat gaya pacaran anak-anak di media sosial Facebook. 

1. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung dari subjek 
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peneliti yaitu data yang didapat melalui buku, internet, jurnal, dokumen dan media 

online yang bersangkutan tentang penelitian. Dengan adanya data sekunder 

diharapkan dapat memperkuat dan melengkapi data serta informasi dalam penelitian 

ini.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara terdalam terhadap subjek penelitian. Menurut 

Machmud (2016:59) wawancara mendalam adalah salah satu teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden. 

Wawancara dilakukan secara bebas terkontrol. Sehingga data yang diperoleh 

adalah data yang luas dan mendalam, tetapi masih dalam unsure terpimpin yang 

memungkinan terpenuhinya prinsip komparabilitas dan reliabilitas secara 

langsung dapat diarahkan dan dapat memihak pada persoalan-persoalan yang 

diteliti. 

Wawancara akan dilakukan kepada ibu rumah tangga yang telah memenuhi 

kriteria penelitian. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

pendapat ibu rumah tangga tentang gaya pacaran anak di media sosial Facebook 

secara mendalam agar mendapatkan informasi dan menganalisa data yang 

diperoleh. 

2. Dokumentasi 
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Metode dokumentasi ini untuk melengkapi hasil data yang diperoleh dari 

wawancara. Dokumen yang akan dijadikan sumber dapat melalui buku, foto, 

rekaman dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Diharapkan 

dengan adanya metode ini, data yang diperlukan menjadi valid. 

Peneliti akan merekam suara dan mendokumentasikan subjek penelitian saat 

proses wawancara berlangsung. Dengan adanya hasil rekaman dan dokumentasi, 

peneliti dapat mengkaji ulang kembali informasi yang didapat dari subjek 

penelitian untuk mempermudah peneliti menganalisa data. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data berkaitan dengan penerapan prosedur dalam 

menyelesaikan masalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian dengan 

diuraikan dan dilalui secara jelas. Analisis penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

ini dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) dengan 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya 

mencapai titik jenuh. Ada tiga tahap dalam menganalisis data menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman (Miles, 1992), yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diatikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatatn tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 
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ditransformasikan melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan atau juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data merupakan multi metode yang dilakukan peneliti saat 

mengumpulkan dan menganalisis data. Fenomena yang akan diteliti dapat dipahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai 

sudut pandang.  

Triangulasi yang merupakan teknik pengujian data dengan memanfaatkan 
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penggunaan sumber dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh. 

Teknik yang digunakan dengan melakukan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti 

membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik ini dapat dilakukan dengan 

cara, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi, membandingkan dengan hasil wawancara yang berkaitan dengan isi 

dokumen dan mengadakan perbincangan dengan banyak pihak demi mencapai 

pemahaman tentang suatu dan berbagai hal (Machmud, 2016:70). 

 


