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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi 

tentang spiritualitas remaja penyintas korban gempa dan tsunami di Kabupaten 

Sigi Sulawesi Tengah serta bentuk-bentuk pembinaan spiritualitasnya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan jenis 

penelitian ini, peneliti menggunakan dasar penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui atau belum pernah 

ada. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi obyek yang alamiah (natural setting), tidak mengada-ada serta tidak 

membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic 

yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.43  

Penelitian ini dilakukan pada saat peneliti menggambarkan serta 

menganalisis kondisi yang ada sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu; 

(1) spiritualitas remaja korban bencana gempa dan tsunami dan (2) bentuk-

                                                             
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet ke-25), Bandung: 

Alfabeta cv, 2017, hal: 8-9 
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bentuk pembinaan spiritualitas remaja korban bencana gempa dan tsunami di 

Sulawesi Tengah. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data atau informan untuk 

mengumpulkan data yang valid. Adapun data tersebut dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

diantaranya 5 remaja korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terdiri 

dari 2 perempuan dan 3 laki-laki beserta orang tua serta 2 pembina agama 

korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. 

b. Data sekunder merupakan sebagai pelengkap atau pendukung yang diperoleh 

sesuai kebutuhan penelitian berupa studi kepustakaan, artikel/jurnal dari 

website, foto informan dan lain sebagainya. 

3. Fokus Penelitian 

Gejala dari penelitian ini bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat 

dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi 

lapangan. 

Penelitian kualitatif untuk mempertajam pandangan penelitian ini, maka 

peneliti menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa, “A focused refer to a 

single cultural domain or a few related domains” maksudnya adalah bahwa, 
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fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari 

situasi sosial (lapangan) yang akan diteliti.44  

Penelitian ini, lebih difokuskan pada penentuan wilayah dan informan 

yang akan dilakukan penelitian yaitu: 

a. Penentuan Wilayah 

Wilayah penelitian di Sulawesi Tengah terdiri dari sekian kabupaten 

dan kota yang mana peneliti hanya mengambil salah satu kecamatan atau 

kelurahan dari sekian kabupaten guna memperoleh objektivitas dari 

sumber data. Maka peneliti mengambil wilayah secara random (acak) 

yaitu dengan cara mengambil sampel, dimana setiap unit (RT/dusun) 

dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk digunakan 

sebagai anggota sampel. Berdasarkan hal itu peneliti menentukan 

berdasarkan studi wilayah sebagai sasaran untuk melakukan penelitian. 

b. Objek Penelitian (Informan) 

Penelitian ini dilakukan yang mana dapat dibagi menjadi 2 macam 

informan diantaranya; pertama, remaja itu sendiri sebagai informan utama 

dan kedua, informan penunjang/pendukung yaitu keluarga/orang tua 

informan, kawan terdekat dan pembina agama. 

4. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hal penting 

untuk mendapatkan data. Adapun teknik/cara pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Pemilihan Studi Wilayah  

                                                             
44Ibid, Sugiyono, hal: 209 
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Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk 

memperoleh sampel yang mewakili (representif) dan dapat menggambarkan 

populasi. Pada pemilihan wilayah ini menggunakan cara random yaitu sampel 

bertingkat (Multi Stage Sampling/Classified).  

Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat baik bertingkat dua 

atau lebih, dimana pada wilayah ini terdiri dari: Provinsi – Kabupaten/Kota – 

Kecamatan – Desa – Dusun/RT, dimana peneliti hanya memilih salah satu 

Dusun/RT yang bisa dijadikan sebagai sampel guna mendapatkan data remaja 

peyintas korban bencana yang dibutuhkan karena pada wilayah ini 

populasinya cukup homogen, jumlah populasi sangat besar, populasi 

menempati daerah/lokasi yang sangat luas dan biaya penelitian kecil. 

2. Pemilihan Informan 

Cara pengambilan informan ini peneliti menggunakan teknik sampling 

snowball. Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk 

mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel yang pada awalnya 

sedikit/kecil kemudian membesar secara bertahap dalam suatu jaringan atau 

rantai hubungan yang bersifat multitahapan yang terus menerus45. Hal ini 

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu 

memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.46 

                                                             
45 Nina Nurdiani, 2014, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan, ComTech, 

Vol 5, No 2, hal: 1113-1114 diakses pada tanggal 08 Januari 2019 pukul 17.14 WIB   
46 Ibid, Sugiyono, hal: 219 
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Penelitian ini ingin mengambil data dengan cara snowball atau key 

person yang mana terdiri dari; (1) Kepala Desa, (2) Ketua RT dan (3) relawan 

posko/lokal yang bersangkutan karena untuk mengetahui secara langsung 

atau pada saat itu juga aktivitas spiritualitas remaja penyintas korban bencana 

dan tsunami.  

Pengambilan informan sebanyak lima sampel yang peneliti temukan 

dimana peneliti bisa menetapkan sebagai anggota sampel yang mewakili dari 

beberapa informan atau peneliti juga dapat mengambil sampel yang sekiranya 

informan ada perubahan/peningkatan dalam aktivitas spiritualnya. Melihat 

kondisi tersebut, metode yang dilakukan untuk memudahkan peneliti mencari 

informan dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara 

(interview) serta dokumentasi.  Adapun observasi dan wawancara serta 

dokumentasi yang peneliti lakukan kepada informan yaitu: 

a. Observasi (observation) 

1. Peneliti mengamati secara langsung dilapangan yang berkaitan 

dengan aktivitas spiritual remaja setelah peristiwa bencana terjadi 

dengan melalui cara berpakaian dan cara bertingkah laku yang 

nampak dari remaja tersebut. Misalnya: sholat lima waktu tepat 

waktu dan istiqomah, diadakan kajian rutin atau TPA, dan kegiatan 

keagamaan lainnya. 

2. Waktu yang peneliti lakukan pada saat aktivitas keagamaan bagi 

remaja penyintas korban bencana gempa bumi dan tsunami serta 

dibutuhkan penelitian secara rutin yaitu setiap hari selama 1 bulan 
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agar peneliti mengetahui dan mendapatkan hasil observasi yang 

maksimal.  

3. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan kamera, catatan 

harian, pedoman observasi selama aktivitas yang dilakukan oleh 

remaja penyintas korban bencana dengan melalui pembinaan dari 

para relawan posko/lokal. 

b. Wawancara (interview), peneliti akan melakukan wawancara dengan 

informan utama dan informan penunjang guna memperoleh informasi 

lengkap dan valid yang diinginkan dari peneliti tentang spiritualitas 

remaja korban bencana gempa bumi dan tsunami. Adapun informan 

tersebut diantaranya; 

1. Informan utama:  

a) Remaja usia , dimana peneliti akan melakukan pertanyaan 

tentang pengetahuan, pengalaman dan perasaan untuk 

mengungkapkan pernyataan informan yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut. Contoh: bagaimana proses terjadinya gempa 

dan tsunami di Sulawesi Tengah?, aktivitas spiritualitas apa 

yang selama ini dibina/dibimbing oleh para relawan?  

2. Informan penunjang: 

a) Kawan/sahabat, peneliti melakukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pendapat kepada informan terhadap data yang diperoleh 

dari sumber tertentu. Bagaimana pendapat Anda terhadap 
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aktivitas keagamaan teman Anda sebelum dan sesudah bencana 

gempa bumi dan tsunami? 

b) Keluarga/orang tua, peneliti melakukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan pendapat, dimana peneliti melontarkan kepada 

informan berkenaan dengan pendapatnya tentang data itu. 

Contoh: Bagaimana putra/putri Anda dalam melaksanakan 

sholat lima waktu sebelum dan sesudah bencana gempa bumi 

dan tsunami?  

c) Pembina keagamaan, peneliti melakukan pertanyaan untuk 

mengungkapkan sumber data tambahan serta berkaitan dengan 

pendapat. Contoh: Apa saja program keagamaan yang Anda 

lakukan untuk remaja penyintas korban bencana gempa bumi 

dan tsunami?  

c. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari 

peneliti yang berhubungan dengan aktivitas spiritualitas remaja 

misalnya: dokumen program/pelaksanaan dari para relawan, catatan 

harian/aktivitas remaja spiritualitas, pedoman observasi serta foto.  

5. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pengumpulan data dalam penelitian ini, maka data yang 

didapatkan dari peneliti akan dianalisis, diantaranya sebagai berikut: 

1) Reduksi data (data reduction). Pada tahap pertama, peneliti melakukan 

analisis data dengan cara berinteraksi atau melakukan penyesuaian diri 

secara terus-menerus dengan informan yang berbeda-beda baik 
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berkunjung ke rumahnya atau ikut serta dalam kegiatan keagamaan, hal 

itu akan memudahkan pencarian informan atau masalah yang berkaitan 

dengan spiritualitas remaja. Penemuan pertama apabila sudah berhasil, 

maka dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci dan seterusnya, 

kemudian pengumpulan data untuk dikelompokkan sebagai fokus 

penelitian.  

2) Penyajian data (data display). Pada tahap kedua, peniliti harus selalu 

menguji apa yang terjadi dilapangan secara terus-menerus karena hal ini 

bersifat lebih berkembang dan dinamis untuk mendapatkan data valid, 

baru, menarik, penting dan berguna. Dalam penelitian tersebut maka data 

yang diperoleh kemungkinan bisa berubah atau tetap. 

3) Verifikasi (Conclusion Drawing). Pada tahap ketiga, peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal melalui observasi, interview, dan dokumentasi 

untuk mengahsilkan data yang valid. 

6. Uji Keabsahan Hasil Penelitian 

Penelitian ini perlu diadakan uji keabsahan data yang akan dilakukan 

secara gabungan karena untuk kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

tersebut. Apabila data yang diperoleh tidak seperti yang peneliti harapkan, 

maka tetap dilakukan pengecekan hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi terhadap informan atau sumber data yang bersangkutan. 

Triangulasi ada 3 jenis yaitu 1) triangulasi teknik merupakan pengumpulan 

data yang bermacam-macam cara pada sumber/informan yang sama, 2) 
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triangulasi sumber merupakan menggunakan satu cara pengumpulan data 

dengan bermacam-macam sumber, 3) triangulasi waktu merupakan 

pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus sesuai kondisi yang 

nyaman dan berbeda terhadap sumber/informan.47 

Penggunaan triangulasi ini peneliti ingin memastikan data yang 

sebenarnya diperoleh guna untuk memahami kondisi yang berada dilokasi 

penelitian, hasil teori dengan lapangan (informan) kemungkinan berbeda 

yang berkaitan dengan spiritualitas remaja korban penyintas bencana gempa 

bumi dan tsunami di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Ibid, Sugiono, hal: 274 




