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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tipe Penelitian 

 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau 

gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena 

yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya 

ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan 

sebuah teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan 

bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2001: 18). Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar 

data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak 

dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian, oleh karena itu, maka kredibilitas dari 

peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini (Bungin, 2001:26) Penelitian ini juga 

menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian 

yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang 

kondisi yang ada . 
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3.2.  Lokasi Penelitian 

 
Nawawi dan Hadari (1995:208) menyatakan bahwa objek penelitian kualitatif diteliti dalam 

kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural 

setting). Ini berarti bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif harus dalam kondisi yang 

sewajarnya (natural setting). Lokasi penelitian pada studi kasus ini adalah Kelurahan 

Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 

 
3.3. Fokus Penelitian 

 
Menurut Miles dan Hubberman (1992 : 30 ) memfokuskan dan membatasi pengumpulan data 

dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi, dan ini 

merupakan bentuk pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel yang tidak 

berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang melimpah 

  

Pada penelitian ini memfokuskan pada proses sosilisasi pendidikan seks dalam keluarga 

melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Pendidikan seks melalui pendidikan agama yaitu, sejauh mana orang tua mengajarkan 

pada anak-anak mereka apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ajaran 

agama. Perlunya pendidikan seks melalui pendidikan agama dimaksudkan agar anak 

remaja dapat mengerti tentang seks yang benar dan sesuai dengan landasan atau dasar 

agama. Tanpa ada landasan agama sebenarnya bisa, tetapi seringkali itu tetap saja 

dilanggar karena tidak takut terhadap hukumn yang bakal diterima di hari akhir kelak. 

Padahal agama sangat memperhatikan penyaluran hasrat seksual sesuai aturan dan 

etika yang benar. Karena itu, agama melalui syari’atnya mengajarkan pernikahan 

sebagai pintu yang menyucikan hubungan seksual. Agama juga mengingatkan para 
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remaja agar menjauhi berduaan dengan wanita atau laki-laki bukan muhrimnya. 

(http://mujtahid komunitas pendidikan.blogspot.com. Diakses pada 10 Februari 2010)  

  

b. Pendidikan seks melalui pemahaman hal-hal seputar seks.  Apa resiko perilaku 

seksual yang salah/menyimpang. Memahami akibat dari melakukan suatu kesalahan 

bisa menjadi pelajaran bagi remaja untuk mencegahnya melakukan kesalahan 

tersebut. Diantara akibat/resiko melakukan seks bebas (seks pranikah) yang dilakukan 

oleh remaja adalah terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan/diinginkan (KTD), 

dan tertularnya penyakit menular seksual (PMS) atau terkena infeksi menular seksual 

(IMS) seperti AIDS, Sifilis, jengger ayam, dsb. Ada dua hal yang bisa dan biasa 

dilakukan oleh remaja jika mengalami KTD: mempertahankan kehamilan atau 

mengakhiri kehamilan (aborsi). Semua tindakan tersebut dapat membawa resiko baik 

fisik, psikis maupun sosial. Sebuah resiko yang seharusnya dipertimbangkan dengan 

matang, karena taruhannya adalah kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat nanti 

ketika kembali kepada tuhan mereka. Setelah hal-hal di atas benar-benar menancap 

pada diri seorang remaja, maka pemberian informasi tentang hal-hal berikut ini akan 

memiliki landasan yang benar dan juga kokoh, sehingga kekhawatiran informasi 

berikut ini disalahgunakan/disalahpahami oleh remaja kita tidak perlu terjad 

 

c. Pendidikan seks melalui pendidikan etika, pendidikan tentang hubungan antar sesama 

manusia baik dalam hubungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Pendidikan 

seksual adalah bukan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba 

hubungan seksual antara remaja, tetapi ingin menyiapkan agar remaja tahu tentang 

seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama 

dan adat istiadat serta kesiapan mental dan material seseorang. Masalah pendidikan 

seks yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, apa yang dilarang, apa yang dilazimkan dan bagaimana melakukannya 
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tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Pendidikan seks 

merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong muda-mudi untuk 

menghadapi masalah hidup yang bersumber pada dorongan seksual. Dengan demikian 

pendidikan seksual ini bermaksud untuk menerangkan segala hal yang berhubungan 

dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. (Aarum Chyntia Yulianti, 

www.srcibd.com, diakses pada 26 Oktober 2009)   

 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

 
Menurut Zuriah (2006:95) “dalam penelitian kualitatif teknik sampling cenderung bersifat 

purposive atau snowballing sampai jenuh, kerepresentatifan sampel bukan merupakan 

perhatian utama dalam penelitian kualitatif. Sampel ini tidak mewakili populasi dengan 

dikaitkan pada generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman 

studi dalam konteksnya. Peneliti memilih informasi yang dipandang paling mengetahui 

masalah yang dikaji”. Penentuan informan dilakukan dengan ketentuan Orang tua (Ayah atau 

Ibu) yang memiliki anak remaja sehingga informasi yang diperlukan  dapat dimaksimalkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah, orang 

tua yang memiliki anak remaja antara 17-21 tahun. Orang tua yang mempunyai pengetahuan 

tentang pendidikan seksual dan bisa memberikan keterangan. Anak remaja dari orang tua 

yang menjadi informan. Hal ini dilakukakan untuk mengetahui apakah anak remaja dari 

orang tua yang menjadi informan sudah merasa di berikan pendidikan seksual yang cukup 

atau belum.  

 

Informan adalah pemberi informasi yang mendalam dalam konteks penelitian kualitatif, 

pemilihan informan tidak dapat diambil secara acak (random), menggunakan polling ataupun 

teknik yang lainnya. Informan dipilih secara snowballing sampling, yaitu suatu pencarian 

informan dengan mencari dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya mendapatkan 
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informan yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dimaksud. Teknik penentuan 

informan secara snowball sangat tepat digunakan bila populasinya sanagat spesifik dan belum 

banyak diketahui oleh peneliti. Cara pengambilan sample dengan teknik ini dilakukan secara 

berantai, mulai dari ukuran informan yang kecil, makin lama menjadi besar seperti halnya 

bola salju yang menggelinding menuruni lereng gunung ataun bukit. 

 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam kegiatan pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena alat 

ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan data itu berlangsung. 

Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang digunakan, sesuai dengan metode yang 

dipilih dalam proses mengumpulkan data. 

 
Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 

ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan yang ditujukan untuk mengamati dan hasil observasi 

selanjutnya dituangkan dalam catatan harian. Observasi atau pengamatan merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu 

sistem. Observasi adalah pengamatan langsung oleh penulis terhadap objek dan  

lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 

berjalan. 

 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam (indepth Interview) yaitu melakukan wawancara langsung 

dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian. Wawancara mendalam ini 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan mendapatkan 
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keterangan mendalam dari masalah yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini 

dilakukan melalui berbincang-bincang secara langsung atau bertatapan muka dengan 

yang diwawancarai. Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan pertanyaan 

yang diajukan untuk menggali lebih dalam mengenai informasi yang diperlukan. 

Indepth Interview ini diharapkan akan diperoleh data mengenai keadaan sosial yang 

nyata dari keluarga yang menjadi informan dan mendapat gambaran lebih jelas guna 

mempermudah dalam analisis selanjutnya. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka penelitian dilakukan dengan mencari media dan studi dokumentasi yang 

relevan dengan peneletian ini.  Sumber data studi pustaka adalah artikel – artikel di 

media massa, sumber buku, majalah, jurnal dan data – data pelengkap lainnya. 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

 
Menurut Nazir (1988:419) teknik analisis data adalah sebagai kegiatan menggelompokan, 

membuat suatu ukuran, memenipulasi serta mengangkat data sehingga mudah mudah untuk 

dibaca. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang menjelaskan, 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai 

jawaban masalah yang diteliti. 

 
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (1992 : 16) akan melalui proses 

sebagai berikut, ada 3 alur kegiatan yang akan terjadi secara bersamaan, yaitu: 

 
a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian. 
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b. Display Data, yaitu penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

yang dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

 

c. Verifikasi Data, yaitu meninjau ulang catatan-catatan yang didapat dilapangan sebagai 

upaya yang luas untuk menempatkan temuan dalam seperangkat data yang ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


