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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif, yaitu 

suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna 

dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap sebagi asal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Metode kualitatif ini sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ingin mengambarkan secara rinci bagaimana Pola komunikasi 

interpersonal dalam keluarga broken home.  

Peneliti mengambil pendekatan kualitatif tentunya  agar peneliti dapat lebih 

mudah juga untuk memahami, menganalisis suatu gejala, fakta dan peristiwa dari 

subjek/informan secara langsung berdasaran apa yang telah digambarkan dan 

disampaikan oleh subjek tersebut. Pendekatan ini juga bertjuan agar peneliti mampu  

berinteraksi secara mendalam dengan subjek secara pribadi agar subjek/informan 

merasa nyaman serta privasi mereka tetap terjaga ketika penelitian di lakukan sehingga 

memperoleh deskripsi yang utuh dari masalah tersebut. 

3.2. Tipe Penelitian   

     Tipe penelitian yang digunakan adalah peneliti kualitatif deskriptif . Hal ini di 

karenakan penelitian ini   menggunakan metode wawancara (in depth interview), 

dimana penelitian ini bersifat subjektif. Arikunto (2002:34) mengatakan bahwa 

“penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”. 

Data yang akan didapatkan nanti bukan berupa angka-angka  melainkan kata-kata 

tertulis atau lisan dari subjek/informan  yang dapat diamati. 
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3.3. Fokus Penelitian 

       Penelitian ini terfokus pada keadaan keluarga broken home yang diakibatkan 

oleh perceraian dari orang tua sehingga menyebabkan perpecahan dan ketidak 

harmonisan dalam keluarga tersebut.  

3.4. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi Di Malang. Tempat 

penelitian sendiri akan disesuaikan dengan kesepakatan subjek dengan peneliti agar 

subjek merasa nyaman dan leluasa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Penelitian ini akan dilakukan  pada agustus-september 2018 atau hingga 

selesainya penelitian ini, yaitu sampai peneliti sudah cukup mendapatkan hasil 

penelitian yang diinginkan untuk jadikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut. 

 

3.5. Subjek Penelitian   

Subjek data dalam penelitian ini  adalah mahasiswa/I FISIP UMM angkatan 

2014 yang berada dalam kondisi keluarga broken home atau keluarga yang sudah 

tidak harmonis dimana kedua orangnya mengalami perceraian. Dalam penelitian 

ini untuk memilih subjek/informan maka dilakukan dengan cara teknik purposive 

sampling. Purposive sampling ad 

alah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, Peneliti akan 

memilih beberapa dari subjek dengan kriteria sebagai berikut:   

1 Berasal dari keluarga  yang kedua orang tuanya  sudah bercerai (broken 

home) selama 6-10 tahun perceraian.  

Alasan peneliti mengambil rentan lama perceraian 6-10 tahun ialah dimana 

pada saat itu subjek masih berada pada usia 14-18 tahun. Menurut  WHO 

rentan usia tersebut masih memasuki usia remaja dimana pada saat remaja  

masih memiliki emosi yang tidak seimbang.  
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2 Orang tua sama sama pekerja. 

Alasan peneliti mengambil kriteria ini adalah karena ketika  orang tua 

bekerja peneliti dapat membandingkan dominan interaksi yang terjadi 

antara anak dengan orang tua ketika bekerja dan ketika berada dirumah.  

3 Memiliki saudara kandung. 

Peneliti memilih kriteria harus memiliki saudara kandung karena peneliti 

meneliti keluarga kandung saja  dimana saudara kandung telah bersama 

subjek sejak keluarga masih utuh sehingga peneliti menjadikan hal tersebut 

perbandingan apakah terjadi perubahan ketika keluarga masih utuh dan 

ketika orang tuanya sudah bercerai. 

4 Salah satu atau kedua orang tua sudah memiliki pasangan baru. 

Peneliti memilih kriteria ini untuk lebih menspesifikan subjek yang akan 

di pilih dimana tidak semua orang tua pasca perceraian menikah kembali 

sehingga ketika peneliti menentukan kriteria ini maka akan dapat memilah 

subjek yang di teliti. 

 

 

3.6. Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah primer, Data primer 

sendiri ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau 

informan dari penelitian ini. teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh 

penulis untuk penelitian ini adalah  metode wawancara. Penjelasan tentang metode 

wawancara sendiri ialah: 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh pewawancara yang memberikan pertanyaan lalu 
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pihak terwawancara akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah 

diberikan tersebut.18 Dalam penelitian ini, metode wawancara adalah metode 

yang dianggap  mampu memegang kunci dari informasi pengumpulan data 

untuk penelitian ini karena dengan melakukan wawancara langsung  (face to 

face) kepada subjek dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

tentu nanti diharapkan  dapat menggali informasi yang mendalam  terhadap 

kebutuhan data dari komunikasi interpersonal di dalam keluarga broken home. 

 Wawancara yang digunakan ialah wawancara semiterstruktur dimana 

wawancara yang dilakukan sedikit mendalam (in depth interview) hal ini 

bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi secara rinci dan sesuai untuk 

penelitian ini, hal ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan serta 

kenyamanan dari subjek sendiri. Semua pertanyaan yang nantinya akan 

diajukan oleh peneliti kepada subjek diharapkan mampu melengkapi data yang 

diperlukan untuk penelitian ini nantinya sehingga target dari penelitian ini dapat 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

Wawancara yang digunakan sendiri ialah bukan wawancara formal dan 

tidak terstruktur dimana nantinya peneliti akan menanyakan pertanyaan secara 

garis besar yang sudah di setujui oleh subjek dengan kondisi yang relax agar 

lebih tenang dan subjek tidak merasa terbebani maupun tegang ketikan 

wawancara sedang di mulai. Sebelum wawancara peneliti tentunya akan 

melakukan pendekatan terlebih dahulu agar memudahkan untuk mendapatkan 

informasi dari subjek/ informan. 

3.7. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi, 

sehingga data tersebut dapat dipahami. Menurut Miles dan Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

                                                           
18Lexy J. 2012, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT remaja rosdakarya), Hal.186 
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interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh19. (Dalam Ali, 2015) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif  yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

  

1 Reduksi Data 

Mereduksi data yaitu memilah dan merangkum hal pokok lalu 

memfokuskan pada hal-hal penting dan selanjutnya membuang yang tidak 

perlu. Gambaran yang jelas dari data yang telah direduksi mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2 Penyajian Data (display data) 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data ialah menyajikan data. 

Penyajian data sendiri ialah penyusunan sekumpulan informasi sehingga 

mendapatkan kemungkinan akan adanya kesimpulan yang ditarik. Bentuk 

penyajian data dari hasil wawancara ialah dalam bentuk catatan lapangan.  

Menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu sekian banyak cara penyajian yang 

sering digunakan oleh penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.  

                                                           
19 Sugiyono.2012, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,( Bandung: ALFABETA CV), 

Hal.246 
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3 Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat pada tahapan selanjutnya karena sifatnya yang masih sementara. Apabila 

kesimpulan telah didukung oleh bukti yang valid serta konsisten pada saat 

penelititan kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka dengan 

demikian kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(dapat dipercaya).  

3.8.  Keabsahan Data 

 Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh 

peneliti adalah: Triangulasi, Triangulisi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dari berbagai sumber di luar data itu untuk keperluan pengcekan  atau sebagai  

pembanding terhadap itu.  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Trigulasi teknik untuk 

menguji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data untuk keperluan dalam 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trigulasi teknik sendiri 

adakah pengujian keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan data kepada 

sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maka peneliti melakukan 

pengecekan lagi dengan memberikan kuesioner dengan pertanyaan yang sama 

dengan saat dilakukannya wawancara pertama kali kepada sumber yang sama 

untuk menentukan keabsahan data. 

 


