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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data-data serta melakukan 

investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian 

memberi gambaran akan langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, 

sumber data, dan juga dengan langkah-langkah apa data-data tersebut diperoleh 

dan selanjutnya diolah dan dianalisis. 

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode 

penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah 

penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat 

memecahkan berbagai masalah penelitian akan tetapi juga untuk 

mengenbangkan bidang keilmuan yang digeluti.  Selain itu, memperbanyak 

penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia 

pendidikan. 

Adapun metode yang peneliti gunakan yaitu metode studi kasus. Peneliti 

menganggap metode tersebut merupakan metode yang tepat untuk digunakan 

pada penelitian dengan judul yang peneliti pilih. Metode penelitian studi kasus 

peneliti dapan memperoleh pemahaman yang mendalam akan apa yang diteliti. 

Metode tersebut bertujuan secara khusus menjelaskan serta memahami subjek 

yang akan di teliti secara mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat 

menjadi dasar bagi riset selanjutnya. 
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Selain wawancara mendalam, ada teknik lainnya yang harus peneliti 

lakukan: dokumentasi, dan observasi langsung. Teknik tersebut saling 

melengkapi satu sama lainnya, inilah kekuatan metode studi kasus 

dibandingkan dengan metode lain pada penelitian kualitatif. Metode penelitian 

ini harus menggunakan data situasi yang sebenar-benarnya yang terjadi 

dilapangan. Pengamatan secara langsung dan alami nantinya akan 

menunjukkan hubungan antara tindakan-tindakan yang terjadi di dalamnya. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin dan 

Licoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam memilah 

penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini dimaksudkan agar peneliti 

mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti 

(Mulyana, 2007:5). Dilakukan demi menemukan, mendeskripsikan, dan juga 

menganalisa pilihan pengolahan sajian data dalam bentuk cerita rinci. Pada 

pendekatan ini peneliti dan juga subjek yang diteliti saling berinteraksi guna 

menjawab permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan juga 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan dalam waktu dan situasi yang bersangkutan. Tujuan dari 

pendekatan kualitatif ini adalah peneliti mampu memahami dan menafsirkan 

fenomena yang diteliti secara keseluruhan dan komprehensif. Adapun ciri-ciri 

penelitian kualitatif menurut Finlay (dalam Gunawan, 2013;91) sebagai berikut: 
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1. Peranan peneliti dalam membentuk pengetauan 

2. Arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain 

3. Penelitian bersifat inductive, exploratory, dan hypothesis-generating 

4. Peranan makna (meaning) dan interpretasi 

5. Temuan yang sangat kompleks, rinci, dan komprehensif 

Dalam penelitan ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan 

penelitian mampu menafsirkan bagaimana pembentukan konsep diri remaja 

broken home angkatan 2014 yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah 

Malang melalui komunikasi antar pribadi dengan teman akrabnya. 

3.2 Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah data yang berupa 

kata-kata atupun kutipan asli yang tidak dirubah sesuai bentuknya. Tipe ini 

lebih memudahkan peneliti untuk memahami dan mendeskripsikan perilaku 

atau gambaran dari apa yang akan diteliti.  

Peneliti akan mendeskripsikan yang di alami subjek penelitian secara 

nyata dan benar bahwa (anak remaja yang berasal dari keluarga broken home). 

Peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan secara gamblang terhadap 

konsep diri remaja broken home terhadap keterbukan dirinya dengan orang lain 

(teman). 

Metode penelitian ini, harus menggunakan data situasi yang sebenar-

benarnya terjadi di lapangan. Pengamatan secara langsung dan alami nantinya 
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akan menunjukkan hubungan antara tindakan-tindakan yang terjadi di 

dalamnya. Sebagian besar penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif harus melakukan penelitian sedekat mungkin, dan terlibat langsung. 

Bukan hanya kondiri perilaku yang peneliti amati, akan tetapi kondisi situasi di 

lingkungan juga. Gunawan (2013:98) mengungkapkan, untuk mencapai hal 

tersebut jenis data yang digunakan bervariasi, di antaranya pengalaman 

personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, 

perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-

momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematika kehidupan setiap individu 

yang terlibat di dalam penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

Pada penelitian kualitatif berpegang pada suatu fokus. Guna untuk 

membatasi studi dan penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi 

atau kriteria atau informasi baru yang didapatkan di lapangan sebagaimana di 

kemukakan (Moleong, 2014, 93-94). Dalam metode kualitatif, fokus penelitian 

berguna untuk membatasi bidang inquiry. Tanpa adanya fokus penelitian, 

peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. 

Fokus penelitian bersifat tentative seiring dengan perkembangan 

penelitian. Moleong (2014, 237) menyatakan bahwa fokus penelitian 

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih data yang relevan dan baik. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan fokus penelitian yaitu “Teori Penetrasi Sosial” dan “teori 
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keterbukaan” yang diterangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor yang 

sudah peneliti paparkan pada bab 2. 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 

2018, disesuaikan dengan waktu subjek penelitian. Saat peneliti merasa waktu 

masih kurang dalam mendapatkan data sebagaimana dibutuhkan, maka akan 

dilakukan wawancara kembali. Adapun tempat penelitian dilakukan di Kota 

Malang, dan akan menyesuaikan dengan subjek untuk lokasi tempatnya.  Selain 

itu peneliti juga akan mempertimbangkan kemudahan dalam mendapatkan data 

dan efisiensi waktu. 

3.5 Subjek Penelitian 

Peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik yang dipakai 

untuk mengambil sample sumber data dengan pertimbangan subjek penelitian 

dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti, 

(Sugiyono, 2016). Adapun kriteria subjek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang jurusan 

Ilmu Komunikasi. 

2. Subjek adalah remaja akhir (18-21) yang kedua orang tuanya telah 

bercerai. 

3. Mengalami atau sudah menjalani keluarga broken home lebih dari 1 

tahun. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau 

mengumpulkan data (Hamidi: 2010,140). Data yang akan peneliti peroleh 

mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tiga teknik 

pengumpulan data tersebut ialah: 

1. Wawancara Mendalam 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan 

wawancara bebas tidak terstruktur. wawancara yang peneliti gunakan 

sudah termasuk kedalam wawancara kategori in-dept interview, yang 

artinya pelaksanaannya akan terkesan lebih bebas. Adapun tujuan 

wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya (Sugiyono, 2016:233). 

Saat diadakannya sesi wawancara nantinya, peneliti membutuhkan 

alat bantu berupa handphone sebagai alat perekam, dan juga buku untuk 

mencatat hal penting. Peneliti juga akan menjelaskan sedikit tentang 

latar belakang permasalahan yang akan dibahas kedepannya, sehingga 

subjek mengerti akan pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.  

Pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kemungkinan akan 

berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian, guna di dapatkannya 

data yang falid dan lengkap. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui 

konsep diri remaja broken home terhadap keterbukaannya dengan orang 

lain (teman). Wawancara akan dilakukan secara langsung antara peneliti 
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dan beberapa subjek yang sesuai dengan kriteria yang sudah peneliti 

tentukan sebelumnya. 

2. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan observasi dilakukan jika peneliti menghendaki data 

hasil dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para 

subjek dan atau mendengarkan apa yang dikatakannya (Hamidi, 

2010:140). Pengamantan yang dilakukan peneliti sebagai alat bantu 

untuk membantu ke akuratan data dan juga melibatkan panca indra 

untuk memperhatikan gerak gerik subjek penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2014: 

217). Dokumentasi disini berperan untuk mengunpilkan data-data 

sekunder yang sekitranya dapat menunjang hasil penelitian. 

Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, video, laporan-laporan tertulis 

lainnya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Di dalam setiap penelitian selalu ada yang dinamakan analisis data. 

Peneliti menganalisis data yang sudah didapatkan dilapangan untuk di kaji 

ulang guna mendapatkan data yang credible. Peneliti mengumpulkan semua 

data yang telah ditemukan dilapangan dan dilakukan proses secara terus 
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menerus hingga data jenuh. Sugyono (2005, 92-95) mengatakan bahwa teknik 

analisis data selama di lapangan berdsarkan model Miles dan Huberman, 

langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yang dimana hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang 

apa yang dilihat, disaksikan, dan temuan-temuan yang didapatkan 

selama penelitian. 

2. Melakukan Redusi Data, diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Data 

yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Untuk 

itu perlu dilakukan anallisis data melalui reduksi data. Dalam hal ini, 

mereduksi data yang artinya merangkum, memilih, hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan 

temanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

3. Penyajian Data, merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif 

disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk 
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menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan 

mudah dipahami. 

 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan kegiatan akhir 

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan 

melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran 

kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu 

dilaksanakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

adalah kesimpulan yang kredibilitas. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Bogman dan Biklen (dalam Gunawan, 2013: 210) mengatakan bahwa, 

analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 

wawancara, catatan-catatan dan bahab-bahan yang dikumpulkan untuk  
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meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Ada berbagai macam teknik 

yang dipakai peneliti dalam menguji keabsahan data, dan disini peneliti memilih 

untuk menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik 

yang menggali kebenaran data, dengan cara membandingkan (mengecek ulang) 

informasi yang didapatkan oleh peneliti dengan sumber yang berbeda.  
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