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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini yang lebih 

memungkinkan dalam memperoleh informasi yang lebih kompleks dan apa 

adanya. Menurut Nawawi dan Martini penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang memiliki karakteristik dimana data dari penelitian dinyatakan dalam 

keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) tanpa adanya 

perubahan bentuk dari symbol atau data yang telah didapatkan (Sigit, 2001) 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari tahu bagaimana 

pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak, memelihara hubungan 

pernikahan mereka yang mengacu pada lima indikator relationship 

maintenance yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnnya. Data yang 

didapatkan melalui pendekatan ini adalah data berupa rangkaian pernyataan 

informasi yang menggambarkan bagaima mereka memelihara hubungan 

mereka sebagai suami istri. Pendekatan ini juga didukung oleh teknik 

pengumpulan data seperti wawancara untuk mendapatkan data yang berupa 

penggambaran, serta juga observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan 

data berupa bukti yang berisi informasi untuk mendukung dan memverifikasi 

informasi dari wawancara. 

Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif memiliki beberapa 

ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya adalahdimana 

dalam penelitian ini peneliti memiliki peran sebagai instrument 

pokok, data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa kata – kata 
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maupun gambar, dalam penelitian kualitatif proses memiliki peran 

yang penting dan tidak hanya menitikberatkan pada hasil semata, 

data yang ditemukan dalam penelitian ini nantinya akan disampaikan 

secara induktif, dan yang terakhir adalah bahwa dalam penelitian 

dengan metode kualitatif peneliti diharuskan untuk peduli terhadap 

kehidupan subjeknya ( Sigit, 2001) 

Dengan adanya lima ciri tersebut diharapkan dapat menjadi suatu 

pendekatan yang relevan dalam penelitian yang berkaitan dengan proses 

relationship maintenance bagi pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian studi kasus dimana jenis penelitian ini berfokus pada suatu 

permasalahan yang ditelaah baik itu individu ataupun kelompok (Faisal, 

1989). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang sejak awal berangkat dari 

teori atau konsep. Sejalan dengan penjabaran tersebut dalam penelitian ini 

peneliti mencoba untuk menelaah tentang bagaimana proses relationship 

maintenance yang terjadi pada subjek. 

3.2.Waktu dan Tempat Penelitian 

Perolehan data dalam penelitian ini dimulai sejak penyusunan 

proposal yakni tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 10 Mei 2019 yang 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Penelitian bertempat di 

kediaman subjek, dimana peneliti melakukan wawancara dan observasi secara 

langsung. Hal tersebut menyimpulkan bahwa data yang diperoleh telah cukup 

untuk sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. 
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3.3.Informasi yang Diperlukan 

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dalam 

penelitian ini memerlukan informasi-informasi yang gunanya untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Informasi tersebut yakni terkait dengan lima 

aspek dalam relationship maintenance. Mengacu pada lima indikator 

relationship maintenance yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnnya. 

Sikap positif, keterbukaan, adanya jaminan, adanya jaringan dan pembagian 

tugas adalah lima aspek yang akan dijadikan pedoman dalam penggalian 

informasi. 

Sikap positif, berdasarkan aspek sikap positif yang terdapat dalam 

relationship maintenance informasi yang ingin didapatkan adalah informasi 

mengenai bagaimana antar pasangan memberikan aura positif dalam 

perjalanan pernikahan mereka. Bisa melalui perkataan atau perilaku yang 

membuat suasana pernikahan mereka tetap nyaman. 

Keterbukaan, berdasarkan aspek keterbukaan yang ada dalam relationship 

maintenance ini, informasi yang ingin didapatkan adalah informasi mengenai 

bagaimana antar pasangan saling terbuka terhadap apa yang mereka rasakan 

yang  juga akan berpengauh kepada sifat care yang dimiliki satu sama lain. 

Adanya jaminan, adalah aspek ketiga dalam relationship maintenance. 

Informasi yang ingin didapatkan mengenai aspek ini adalah informasi tentang 

bagaimana pasangan memandang dan menganggap hubungan yang sedang 

mereka jalani saat ini. 

Keempat adalah adanya jaringan, dalam aspek ini yang ingin diketahui 

adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana antar pasangan 

memposisikan diri mereka dalam lingkungan sosial disekitarnya. Dimana 
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lingkungan sosial ini juga membantu mereka untuk survive dalam keadaan 

hubungan yang sedang mereka jalani. 

Terakhir adalah aspek pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari. 

Informasi yang didapatkan terkait aspek ini adalah informasi tentang 

bagaimana antar pasangan saling berbagi tugas dan juga berusaha melakukan 

kegiatan-kegiatan bersama tang bertujuan untuk menjaga perasaan saling 

mengasihi diantar mereka. 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah suami istri yang merupakan suami-istri 

dari pernikahan yang tidak bisa memiliki keturunan. Tempat tinggal subyek 

berlokasi di Desa Pamanto yang terletak 97 km dari pusat kota Kabupaten 

Sumbawa Besar. Total jumlah Kepala Keluarga yang tercatat di administrasi 

desa berjumlah 580 KK dengan jumlah KK yang tidak memiliki keturunan 

yakni 5 KK. Penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling dengan 

melibatkan seluruh pasangan Bangkal di Desa Pamanto sebagai sumber data 

yang relevan dalam penelitian ini. 

 

3.5.TeknikPengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik, yakni : 

1. Wawancara Mendalam ( Deep Interview) 

Wawancara mendalam yaitu mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung namun didahulukan 

melakukan pendekatan untuk memperoleh kenyaman dan keakuratan 

dalam memperoleh informasi, oleh peneliti kepada subjek dengan 
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ditulis atau direkam. Menurut Tubbs dan Moss wawancara memiliki 

maksud yang lebih khusus dan lebih spesifik dari pada komunikasi 

dua orang walaupun secara teknis keduanya nampak sama (Arikunto, 

2013).  

Teknik wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data 

lebih mendalam dari informan karena metode inilah yang dinilai 

paling cocok untuk penelitian sejenis ini. Dalam penelitian ini peneliti 

akan melakukan wawancara yang mendalam terhadap subjek 

penelitian untuk menggali informasi secara lengkap dan mendalam 

tentang aspek-aspek yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai 

subjek. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terbuka dimana peneliti mengharapkan pertanyaan yang 

disusun akan dapat berkembang guna memperoleh data yang lebih 

benar, pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan 

yang ditanyakan. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini 

adalah untuk memperoleh keterangan informasi dan penjelasan dari 

subjek penelitian tentang bagaimana pasangan yang tidak bisa 

memiliki anak ini melakukan relationship maintenance sebagai suami 

istri yang hidup dalam tatanan masyarakat Sumbawa. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 
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atau perilaku obyek sasaran. Observasi akan meliputi semua hal naik 

verbal ataupun non-verbal. Metode yang akan dilakukan adalah 

observasi non-partisipan, untuk memperoleh data tentang pasangan 

suami istri berdasarkan kehidupan sehari-hari. Observasi ini akan 

berpedoman pada daftar yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan 

aspek-aspek yang terdapat dalam relationship maintenance yang telah 

dijelaskan. Dengan menggunakan teknik observasi dalam 

pengumpulan data diharapkan dapat memperoleh informasi yang 

mengandung jawaban untuk pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan.  

  Observasi yang dimaksud disini adalah observasi secara 

tidak langsung, tidak berkala dan juga terbatas. Hal ini dipilih oleh 

peneliti, karena peneliti merasa dalam mengumpulkan informasi 

terutama yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal, sangat 

menginginkan data yang apa adanya tanpa adanya perencanaan. 

Dengan observasi terbatas dan tidak berkala ini diharapkan subyek 

tidak merasa terawasi sehingga akan berdampak pada keaslian data 

yang diharapkan dalam pengumpulan informasi.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek 

(Moleong, 2010). 
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Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data-data 

yang tersimpan dalam bentuk surat-surat, foto, catatan harian, dan 

sebagainya yang memiliki sifat tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 

yang terjadi pada waktu silam. 

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai dokumen adalah 

data serta catatan yang berkaitan dengan bahasan relationship 

maintenance dalam pernikahan yang tidak bisa memiliki anak. 

Dokumen tentang data yang dimaksud meliputi: foto-foto, atau berkas 

perkawinan atau apapun yang mendukung sumber data dalam 

penelitian ini. Dokumentasi ini pula yang nanti diharapkan akan 

mendukung sekaligus memverifikasi Dengan metode ini maka akan 

diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan 

dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan 

dokumen. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Desa Pamanto 

Kabupaten Sumbawa Besar, dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, 

observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai 

penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara 

mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, 

menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, 
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menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian 

dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk 

dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti 

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk 

menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang 

dimaksud sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan dimana peneliti 

mengumpulkan data-data berupa kata maupun gambar sebagai dasar 

untuk dilakukan proses penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menggunakan 

instrument-instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan juga 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14) 
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dilakukan hanya pada subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan peneliti dengan mendatangi kediaman subjek. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

  Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih 

dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara 

memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan 

lapangan, wawancara dan dokumentasi.  

Peneliti akan melakukan reduksi pada data yang telah diperoleh 

peneliti, yang nantinya diharapkan hasil dari data tersebut lebih 

memudahkan peneliti dalam pembuatan kesimpulandari data yang 

dijawab oleh subjek. 

1. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau 

dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan 

wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang 

sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan 

catatan dokumentasi Masing-masing data dianalisis dalam bentuk 

refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.  

2. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

Verification)  
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Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif 

adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung 

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan 

adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah 

diungkapkan oleh peneliti sejak awal 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam keakuratan 

validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi ialah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Validitas tersebut merupakan derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Moleong, 2002).  

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik atau metode 

pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. 

Triangulasi teknik pengumpulan data tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk skema di bawah ini. 

   wawancara                                                    Observasi  

  

                            Dokumen 

Gambar 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 
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 Berdasarkan paparan di atas penelitian ini menggunakan triangulasi teknik 

untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun 

dengan alat yang berbeda. 

  




