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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengacu pada studi kasus 

intrinstik yang dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian peneliti pada suatu 

kasus khusus, yaitu komunikasi interpersonal anatar orang tua single parent single 

parent dan anak. Penelitian bermaksud untuk meneliti atau menggali hal-hal yang 

mendasar yang berada dibalik kasus tersebut. Penelitian dengan studi kasus ini 

melakukan pemeriksaan longitudinal secaramendalam terhadap suatu keadaan 

atau kejadian pada orang tua single parent dan anak dengan menggunakan cara-

cara yag sistematis mulai dari melakukan pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian. Pengumpulan data, analisis informasi secra langsung di lokasi 

penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara penuh kasus tersebut. 

3.2 Teknik pengmpulan data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan tidak langsung pada 

fenomena yang ada di lokasi penelitian. Dalam melakukan observasi ini, 

peneliti harus terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang tua single parent dan 

anak pada dua keluarga, sedangkan keluarga yang satu lainya tidak. 
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2. Wawancara mendalam, yaitu mewawancarai dan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepadaa informan secara langsung dan berusaha menggale lebih 

dalam mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Kepustakaan, dilakukan dengan membaca sejumlah buku hasil penelitian, 

situs internet, dan bahan kuliah yang ada relevansinya dengan masalah yang 

diteliti. Studi kepustakaan in di masukdkan untuk memperoleh teori, konsep, 

maupun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 

3.3 Subyek penelitian 

Di dalam penelitian ini, digunakan teknik pemilihan sampel purposive 

sampling, yaitu, memilih informan yang dianggap memahami tentang apa yang 

diteliti serta dapat memberikan infomasi sesuai yang diharapkan dengan sesuai 

fakta. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang sebagai sampel dengan memilih 

orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik 

penelitian (Martono, 2011:79). Karena peneliti membutuhkan narasumber yang 

mendukung penyelesaian penelitian ini. Adapun kriteria subyek dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Adalah single parent di Kec Geger, Kota Madiun 

2. telah menjadi Single Parent kurang lebih tiga tahun 

3. Memiliki anak dalam masa pertumbuhan 3-10 Tahun 

4. Adalah single parent yan disebabkan karena perceraian  
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3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2012:86) menyatakan cara 

terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan 

sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu 

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelit 

Penelitian ini di lakukan di Kota Madiun dan lebih tepatnya di Kecamatan 

Geger kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi berdasarkan data yang di peroleh dari 

biro pusat statistik kota madiun, di kecamatan geger kota madiun adalah 

kecamatan dengan talak/cerai tertinggi sepanjang tahun 2017. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2018. 

3.5 Teknik analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan dengan penguumpulan 

data berlangsung, dan seteah itu dilakukan pengumpulan data. Pada saat 

wawancara, peneliti harus sudah meakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivutas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, hingga data nya jenuh. Aktivitas di dalam analisis 

data yaitu : 

1. Pengumpulan data, pada tahap ini seluruh data yang telah diperoleh selama 

kepustakaan dan indepth interview di lokasi disatukan lalu diklarifikasi 

masing-masing. Apabila jawaban saat wawancara masih dianggap kurang 
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memuaskan, maka peneliti harus melanjutkan hingga diperoleh data yang 

kredibel. 

2. Data display (penyajian data), penyajian data dalam penelitian kualitatif 

bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan anatar 

kategori, fowchart, dll. Fenomena sosial bersifat kompeks dan dinamis 

sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lokasi dan setelah 

berlangsung agak lama di lokasi akan mengalami pengembangan data. 

3. Data reduction (reduksi data ), data yang diperoleh dilokasi jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi 

data bererti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data dan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

4. Conclusing drawing / verification, kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditmukan bukti-

bukti yang kuat yang mndukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Namun apabila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lokasi untuk mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (dapat dipercaya). 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambar yang akan menjelaskan 

komponen-komponen dari teknik anaisis data yang dilakukan oleh peneliti : 
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Gambar 3.1 

Model interaksi analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman dalam( sugiyono 2012;247) 

3.6 Uji Keabsahan Data   

 Pengujian keabsahan data yang didapat oleh peneliti diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian.Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi data. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

data tersebut (Moleong, 2012:45). Metode triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan 

mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton) dalam (Moleong, 
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2012:67). Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan 

membandingkan hasil wawancara informan satu sama lainnya dan 

membandingkan hasil wawancara dengan paa single parent di Kec Geger, Kota 

Madiun. 


