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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai bagaimana 

resiliensi remaja korban perceraian orang tua dilakukan, oleh karena itu 

pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mengakomodasi tujuan 

tersebut.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan induktif artinya pendekatan berangkat dari suatu 

kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan 

pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta 

pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk 

dukungan data empiris dilapangan.
1
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena memenuhi 

ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu: (1). kondisi objek alamiah, (2). Peneliti 

sebagai instrumen utama, (3). Bersifat deskriptif, karena data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka-angka, (4). Lebih 

mementingkan proses daripada hasil, (5). Data yang terkumpul diolah secara 

mendalam.
2
 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus 

(case research), data yang diperoleh peneliti di lokasi berupa kata-kata 

                                                           
1
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 66 

2
Lexy J. moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

hal.  4 
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bukan angka. Kata-kata tersebut dapat berupa tertulis, maupun lisan. Pada 

penelitian ini dihadapkan pada penentuan hubungan sebab akibat. Jawaban 

terhadap pertanyaan hubungan sebab akibat penting untuk meramalkan dan 

mengontrol dari beberapa pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, 

kelompok, lembaga dan masyarakat.
3
Menurut Suryasubrata, studi kasus 

bertujuan mempelajari secara intensi latar belakang, keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial yaitu individu, kelompok, lembaga 

atau masyarakat.
4
 

Adapun peneliti menggunakan studi kasus dalam mengkaji bagaimana 

Resiliensi remaja korban perceraian orang tua, dikarenakan beberapa alasan 

sebagai berikut; 1) studi kasus dapat memberikan informasi penting 

mengenai hubungan antara data serta proses-proses yang memerlukan 

penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. 2) studi kasus memberikan 

kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar 

perilaku manusia. Dengan melalui penyelidikan peneliti dapat menemukan 

karakteristik dan hubungan yang mungkin tidak diharapkan dan diduga 

sebelumnya. 3) studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan 

yang berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi 

                                                           
3
 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), hal. 

24. 
4
Sumadi suryasubrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: raja grafindo persada, 1998), hal. 22 
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perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka pengembangan 

ilmu-ilmu sosial.
5
 

Hal ini sesuai dengan arah penelitian, yakni mengemukakan gambaran 

atau diskripsi Resiliensi remaja korban perceraian orang tua. Oleh sebab itu, 

peneliti memerlukan pengamatan yang mendalam dan dengan latar yang 

alami. Bogdan dan Taylor dalam buku Ahmad Tanzeh menjelaskan bahwa 

pendekatan kualitatif secara langsung menunjukan setting dan individu 

dalam setting itu secara keseluruhan, serta dipersempit menjadi variabel 

yang terpisah atau menjadi hipotesis. Kemudian Salvin dalam buku Ahmad 

Tanzeh juga menjelaskan, hasil penelitian yang ditampilkan apa adanya 

tanpa unsur manipulasi atau perlakuan khusus terhadap objek penelitian, 

karena mempunyai karakteristik; (a) naturalistic (penelitian dilakukan pada 

kondisi yang alamiah), (b) kerja lapangan, (c) instrument utama adalah 

manusia, dan (d) sifatnya deskriptif, data yang terkumpul lebih banyak 

dalam bentuk kata-kata daripada angka. 
6
 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumenatau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

                                                           
5
Abdul Aziz S.R, Menmahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus; Kumpulan Materi 

Pelatian Metode Penelitian Kualitatif, ( Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988), hal. 6. 
6
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 166. 
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temuannya.
7

Maksudnya, peneliti berkedudukan sebagai instrumen 

penelitian yang memiliki tanggung jawab penting atas terselesaikannya 

sebuah penelitian. 

Selain itu, penelitian ini didukung dengan pedoman wawancara, 

observasi, alat perekaman dan dokomentasi. Penelitian ini berlangsung pada 

latar alamiah, yang  menuntut kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti 

mengadakan pengamatan dengan berjanji dengan subjek pada tanggal dan 

tempat yang nyaman yang sesuai dengan kesepakatan peneliti dan subjek 

untuk mudah dalam wawancara agar subjek terbuka dengan peneliti, 

sekaligus menghimpunkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh 

karena itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan sebagai instrumen sekaligus 

sebagai pengumpulan data. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan orisinil, maka 

selama penelitian di lapangan, peneliti sendiri atau bantuan dengan konselor 

merupakan alat atau instrument utama dalam penelitian ini. Penelitian ini 

berlangsung pada latar alamiah yang menuntut kehadiran peneliti di 

lapangan, maka peneliti mendatangi, mengadakan wawancara dan 

pengamatan pada subyek penelitian yaitu 2 anak remaja bersaudara dengan 

inisial FHM (16 tahun),  dan AZH (13 tahun).  

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal.306 
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Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada 

hasil pengamatan peneliti, sehingga peran manusia sebagai instrumen 

penelitian menjadi suatu keharusan bahkan dalam penelitian kualitatif posisi 

peneliti menjadi instrument key (kunci instrumen). Untuk itu validitas dan 

reabilitas data kualitatif banyak tergantung pada keterampilan metodologis, 

kepekaan dan integritas peneliti itu sendiri.  

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan 

wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat dan partisipan aktif. Lokasi 

penelitian yaitu, dirumahnya subyek sendiri di Dusun Selotumpuk RT 05 

RW 05, Ds. Tangkil, Kec. Wlingi. Kab. Blitar.Alasan dipilih lokasi ini 

karena terdapat remaja korban perceraian dan memenuhi kriteria sebagai 

remaja yang hidup sendiri. Remaja sebagai individu yang berada pada masa 

peralihan dimana terjadi perubahan besar pada perkembangan aspek fisik, 

psikososial dan kognitif karena korban perceraian orang tua. Sehingga 

peneliti menarik untuk mencari jawaban bagaimanakah proses pembentukan 

resiliensi remaja. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan 

dengan fokus penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong 

mengatakan bahwa sumberdata utama dalam bentuk kata-kata dan tingkah 

laku.
8 Sumber data adalah “benda, hal atau tempat peneliti mengamati, 

membaca, atau bertanya tentang data. Secara umum sumber dapat 

                                                           
8
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktik,Teras,(Yogyakarta: 2011), hal,58 
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diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni person (orang), paper (kertas atau 

dokumen), dan place (tempat) yang disingkat 3P.
9
 Dalam penelitian ini 

sumber data yang digunakan adalahperson, paperdan placedengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Person 

Personadalahsumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban secara lisan melalui wawancara. Adapun data yang 

termasuk dalam penelitian ini adalah dua remaja bersaudara dengan 

inisialAz (13 Tahun) dan Fh (16 Tahun) yaitu sebagai informan 

dalam penelitian ini.Kedua sumber data ini sekaligus menjadi sample 

penelitian tentang resiliensi remaja korban perceraian orang tuadi 

Dusun Selotumpuk Ds. Tangkil, Kec. Wlingi. Kab. 

Blitar.Pemilihansumber data iniberdasarkanpertimbangan: 

a) Penentuansumber data berdasarkantujuanpenelitian. 

b) Penentuansumber data berdasarkankriteriatertentu, yaitu 

korban perceraian orang tua 

danhidupmandiritanpawalipengganti. 

c) Bersediamenjadisumber data (Person). 

2. Place 

Place adalah sumber data berupa tempat atau benda, dan 

tampilan keadaan diam dan bergerak. Namun dalam sumber data ini 

berupa gambaran situasi, kondisi yang berkaitan dengan masalah 

                                                           
9
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) cet. II, hal. 116.   
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yang dihadapi oleh subyek yang akan dibahas dalam penelitian. 

Adapun yang termasuk dalam data ini berupa observasi dan catatan 

tertulis yang berkenaan dengan tempat tinggal subyek dan 

lingkungan remaja yang menjadi korban perceraian orang tua yaitu 

Dusun Selotumpuk RT 05 RW 05, Ds. Tangkil, Kec. Wlingi. Kab. 

Blitar. 

3. Paper 

Yaitu: sumber data berupa simbol berupa huruf, angka, gambar 

dan foto-foto yang lain. Adapun data yang diperoleh dari dokumen 

ini adalah berupa kegiatan peneliti berupa wawancara dan lain-lain. 

Dalam penelitian kualitatif data disajikan berupa uraian yang 

berbentuk deskriptif. Supaya mendapatkan data tersebut peneliti perlu 

menentukan sumber data dengan baik, karena data tidak akan diperoleh 

tanpa adanya sumber data. Sedangkan cara pemulihan dan penentuan 

sumber data tidak hanya berdasarkan pada banyaknya informansi, tetapi 

lebih dipentingkan pada pemenuhan kebutuhan data sehingga sumber data 

di lapangan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
10

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

                                                           
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), hal, 114 
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apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
11

 Pada tahap ini data dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan 

untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode 

induktif.
12

 

Metode induktif adalah suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul.
13

 Alur pemikiran ini digunakan 

untuk memperoleh suatu pendapat yang terdiri dari beberapa pendapat 

bersifat khusus. Dengan cara menghubungkan pendapat tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum.Teknik Analisis data dalam penelitian ini 

seperti yang dikutip Miles & Huberman dalam bukunya Qualitative Data 

Analysis menggunakan prosedur model analisis mengalir (Flow Analysis 

Models) melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: l) 

reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data displays) dan 3) 

                                                           
11

Lexy J, Moloeng, Metodologi Penlitian Kualitatif,…., hal. 248. 
12

Mathew B.Miles & A.Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (London, Sage  

Publications Lid, 1984). hal. 72. 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, …..,, hl. 335 
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penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/veriffication). Model 

kerja analisis tersebut dapat dilihat pada dua gambar di bawah ini.
14

 

Gambar 3.1. 

Komponen Analisis Data 

 

Komponen alur tersebut dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data 

Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang 

dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. 

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data 

yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih 

bermakna.
15

 

b. Penyajian data (data display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang 

                                                           
14

Ibid, hal. 337 
15

Sukardi, Metodologi Penelitian…,hal.86 
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sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih 

berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum di susun dalam 

bentuk laporan.  

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi  

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang 

sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan 

data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data.
16

 Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data dengan kredibilitas tinggi dilakukan berdasarkan cara 

memperoleh datanya. 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dikumpulkan 

berhubungan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu, 

data yang bersumber dari manusia dan bersumber dari non manusia. Data 

dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini 

orang yang secara langsung yang menjadi subyek peneliti. Sedangkan data 

non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman, 

                                                           
16

Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hal. 117 
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gambar/foto, dan hasil observasi yang berhubungan  dengan fokus 

penelitian ini.
17

 

Adapun tahapan-tahapan pengumpulan data melalui beberapa tahapan: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebagai sumber data dari manusiasecara 

langsung yaitu dengan tanya jawab pada informan. Namun pada 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara berupa Tanya jawab 

secara langsung dengan informan. Dalam wawancara ini digunakan 

pedoman wawancara umum, yaitu peneliti sudah mencamtumkan 

topik yang tertentu yang ingin diteliti.
18

 

2. Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik 

berupa manusia, benda mati, maupun alam.Berdasarkan penjelasan 

bahwa observasi adalah salah satu teknik penumpulan data berupa 

pengamatan supaya mendapat data lebih mendalam, data yang 

dikumpul melalui pengamatan ini adalah gejala sosial yang 

dilakukan dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, 

perabaan, perasaan dan penciuman. Bailey mengatakan bahwa 

mengamati gejala sudah bareng tentu tidak dengan bertanya, tetapi 

dengan pengamatan inderaan atau sensing.
19 
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Ibid,hal,58 
18

Ibid,hal,58 
19

Ibid, hal, 86. 
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Dalam pengamatan indera yang seringdipakai adalah 

penglihatan dan pendegaran karena obyek pengamatan penelitian 

berupa tingkah laku individu. Dalam penelitian ini peneliti observasi 

secara langsung berupa pengamatan berupa pendengaran ketika 

peneliti sedang wawancara subyek. Sehingga dari hasil pengamatan 

dapat menguatkan data wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokomentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat, 

mencatat, rekaman dan foto-foto. Alasan dokomen dijadikan sebagai 

bukti untuk penguji, yang mempunyai sifat alamiah, tidak 

reaktif.
20

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

dokumentasi yaitu berupa rekaman, catatan dan foto-foto sebagai 

bahan untuk menganalisis data. 

 

G. Pengecekan keabsahan data 

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar 

hasil penelitiannya dapatdipertanggungjawabkankebenarannya dan dapat 

dibuktikan keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif untuk mengecekan 

keabsahan data biasanya menggunakan enam tahapan yaitu: perpanjang 

pengamatan, kekuatan pengamatan, teknik triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.
21

 

1. Perpanjangan kehadiran 
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Ibid, hal. 98. 
21

Sugiyono, Metode penelitian kuanlitatif……hal. 270 
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Guna memperoleh data yang akurat dan memiliki keabsahan, 

peneliti tidak hanya sekedar menggali data sebanyak-banyaknya, 

tetapi peneliti juga perlu memperpanjang kehadirannya untuk 

mengadakan konfirmasi data lebih lanjut dengan sumbernya untuk 

memperkecil kesalahan dan juga data yang digali benar-benar valid 

dan akurat.   

Perpanjangan kehadiran berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

Perpanjangan kehadiran juga dimaksudkan untuk membangun 

kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri 

peneliti sendiri.
22

 

Proses pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu lingkungan remaja yang 

menjadi korban perceraian orang tua yaitu Dusun Selotumpuk RT 05 

RW 05, Ds. Tangkil, Kec. Wlingi. Kab. Blitar yang tidak terbatas 

pada jam-jam tertentu, peneliti datang ke lokasi penelitian untuk 

mencari data atau melengkapi data yang belum sempurna. Penelitian 

dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan 30 

Agustus 2019. 

2. Triangulasi 

                                                           
22

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hal. 327-328. 
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Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.
23

 Untuk pengecekan 

atau pembanding data itu, penulis menerapkan triangulasi dengan 

sumber penulis membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui teknik 

pengumpulan data yang berbeda. Penulis membandingkan data hasil 

pengamatan dengan wawancara, penulis membandingkan penjelasan 

data dari pengamatan wawancara dan teori yang sudah didapat. 

Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang 

berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber lain 

yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah interview dengan 

responden yang berbeda. Responden satu dengan responden yang 

lainnya dimungkinkan punya pendapat yang berbeda. Maka dalam 

trianggulasi peneliti melakukan check-recheck, cross check, 

konsultasi dengan teman, saudara/kerabat dekat dari remaja korban 

percerian dan masyarakat/warga sekitar. 

Trianggulasi yang dilakukan meliputi trianggulasi sumber data 

dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber data dilakukan peneliti 

dengan cara peneliti berupaya untuk mengecek keabsahan data yang 

didapat dari salah satu sumber dengan sumber lain. Peneliti 
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Moleong, Metodologi Penelitian …, hal. 330 
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mengecek keabsahan data yaitu dari objek penelitian (dua remaja 

bersaudara), saudara/kerabat dekat dan masyarakat/warga sekitar. 

Sedangkan trianggulasi metode merupakan upaya peneliti untuk 

mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah 

prosedur dan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang 

absah. Trianggulasi ini dilakukan dengan membandingkan data dan 

mengecek ulang informasi dari pengamatan, wawancara, dan tes 

terakhir tindakan dengan metode yang digunakan dalam tindakan.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi metode dengan 

mewawancarai objek penelitian (dua remaja bersaudara), 

saudara/kerabat dekat dan masyarakat/warga sekitar. Disamping itu, 

pengecekan data dilakukan secara berulang ulang melalui beberapa 

metode pengumpulan data. 

3. Pembahasan Sejawat 

Tehnik pengecekan data ini bisa dilakukan dengan cara 

mengekspos data sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk hasil diskusi dengan rekan sejawat.
24

 Dari informasi yang 

berhasil digali diharapkan bisa memunculkan keseragaman atau 

terjadi pertemuan pendapat yang berbeda yang akhirnya lebih 

memantapkan hasil penelitian.Pembahasan ini penulis lakukan 

bersama beberapa teman sejawat atau sesama peneliti yang 

kemudian mendiskusikan data yang diperoleh oleh penulis tersebut, 

                                                           
24

Ibid. , hal. 332 
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sehingga menghasilkan pemikiran atau ide yang sama dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

H. Tahap-tahap penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis telah menempuh tahap- 

tahap penelitian seperti dibawah ini: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a) Mengajukan judul kepada ketua jurusan Tasawuf & 

Psikoterapi 

b) Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) 

c) Memilih lokasi penelitian lapangan, dengan pertimbangan 

bahwa di lokasi penelitianterdapatremaja korban perceraian 

orang tua. 

d) Berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk bikin pedoman 

wawancara. 

e) Memilih dan manfaatkan informan untuk menggali informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti alat tulis 

2. Tahap PekerjaanLapangan 

Setelah mendapatkan perizinan dari dosen pembimbing untuk 

terjun lapangan, peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk 

menggalikan informasi sebanyak mungkin dan detail untuk 

mengumpulkan data. Sebelum melaksanakan pengumpulan data 
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lebih mendalam dan wawancara peneliti membangunkan rapport 

(keakraban hubungan), menjalin kedekatan, dan kepercayaan kepada 

responden dalam mendapatkan data yang diharapkan. Selanjutnya, 

peneliti melakukan wawancara serta pengamatan lebih mendalam, 

dan mengumpulkan data dari dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Tahap awal: peneliti mendiskripsikan seluruh  rekaman hasil 

wawancara mendalam dengan penelitian ditranskripsikan ke 

dalam bahasatulisan. 

b. Tahap Horizonalization : dari hasil transkripsi peneliti. Dan 

disetiap pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti meneliti 

dengan seimbang dan relevan dengan topik daan peneliti 

mengembangkan daftar dari pernyataan yang tidak berulang. 

Peneliti berusha merinci point-point penting sebagai data 

penelitian, yang diperoleh dari hasilwawancara. 

c. Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan 

tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, dan peneliti 

menuliskan apa yang dialami, yakni deskripsi tentang apa yang 

dialami individu (Textural description), kemudian menuliskan 

bagaimana fenomena itu dialami oleh para individu (Structural 

description) peneliti berusaha mencari refleksi penelitian 

sendiri, berupa perasaan dan harapan subjek penelitian tentang 

fenomena yangdialami. 
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4. Tahap deskripsi esensi: peneliti mengintegrasi semua deskripsi 

tekstual-struktural individu menjadi deskripsi esensi pengalaman 

individu secarakeseluruhan. 

 


