
49 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggugunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2005: 2), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.  

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif. Menurut Moleong (2005: 6), salah satu karakteristik dari 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu gambaran bentuk 

pola komunikasi antara orangtua dan anak, khususnya siswa yang memiliki 

masalah di SMP Negri 13 Bandar Lampung.  

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa saja yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-

masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan 

ilmiah (Moleong, 2005: 62). 

 

Fokus dalam penelitian ini adalah  
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1. Bagaimanakah bentuk pola komunikasi dalam keluarga antara orangtua 

dengan anak, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di SMP Negeri 

13 Bandar Lampung. 

2. Bagaimanakah penerapan pola komunikasi yang dijalankan dalam keluarga 

antara orangtua dan anak, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di 

SMP Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

3.3 Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini pada Siswa/Anak yang melakukan pelanggaran di 

SMPN 13 Bandar Lampung yang terletak di Jl. Marga, Kelurahan Beringin Raya, 

Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Peneliti akan mengikuti program home 

visit (kunjungan rumah) sebagai bagian dari untuk memperoleh data pemahaman 

lingkungan keluarga Siswa/Anak yang melakukan pelanggaran di SMPN 13 

Bandar Lampung.  

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan asal data yang akan diteliti dan kemudian dianalisa oleh 

peneliti menjadi sebuah karya ilmiah. Sumber data ini dapat berupa orang atau 

dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut (Soekanto, 

1999: 56). 

 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup : 

1. Data primer: data yang terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik 
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melalui pertanyaan sendiri maupun melalui daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. 

2. Data sekunder: yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, 

diperoleh melalui studi pustaka dan sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Informan 

3.5.1 Penentuan Informan 

Menurut Spardly dan Faisal (1990 : 45) informan harus memenuhi beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu : 

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau medan 

aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dan ini biasanya 

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi tentang sesuatu yang 

ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran atau penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas 

terlebih dahulu dan mereka relatif masih mudah dalam memberikan informasi. 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pola komunikasi yang dijalankan 

orangtua dalam keluarga anak delinkuen, khususnya anak yang melakukan 

pelanggaran di SMPN 13 Bandar Lampung, penulis menggunakan teknik 
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Purposive Sampling, yaitu sampel yang dipilih disesuaikan dengan desain 

penelitian. Purposive Sampling dilakukan dengan cara mengambil sampel dengan 

ciri-ciri sepesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut (Nasution, 2002: 86).  

 

Sampel yang ditunjuk pada penulis dalam teknik Purposive Sampling tidak 

diambil secara acak, tetapi sampel bertujuan untuk memperoleh nara sumber yang 

mampu memberikan informasi sesuai dengan desain penelitian, dengan tujuan 

untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan teori. Jadi 

pengumpulan data yang telah diberikan penjelasan oleh peneliti dan peneliti akan 

mengambil siapa yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian (Moleong, 2005: 164). 

 

Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Siswa/Anak yang melakukan pelanggaran di SMP N 13 Bandar Lampung. 

Informan pada Siswa/Anak yang terlibat masalah pelanggaran di SMP N 13 

Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

keterangan mengenai bagaimana sikap dan cara orangtua berinteraksi 

kepada anaknya di dalam keluarga anak delinkuen. Adapun kriteria yang 

peneliti dapatkan pada informan Siswa/Anak yang melakukan pelanggaran 

di SMP N 13 Bandar Lampung antara lain: 

a. Siswa yang terlibat masalah pelanggaran di SMP N 13 Bandar 

Lampung, seperti Siswa yang membolos pada saat kegiatan proses 

belajar, dan Siswa yang berkelahi pada saat proses kegiatan belajar di 

lingkungan sekolah. 
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b. Siswa yang mendapatkan bimbingan dari konselor sekolah melalui 

program home visit (kunjungan rumah). 

 

2. Orangtua dari anak yang melakukan pelanggaran di SMP N 13 Bandar 

Lampung. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan orangtua yang berada dalam 

keluarga anak yang melakukan pelanggaran di SMP N 13 Bandar Lampung. 

Peneliti memilih informan pada orangtua, karena peneliti bisa bertanya 

secara langsung mengenai sikap dan cara orangtua berinteraksi dengan 

anaknya di dalam keluarga. Sehingga diharapkan pada tujuan akhir, peneliti 

dapat menyimpulkan pola komunikasi yang dijalankan orangtua dengan 

anak delinkuen, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di SMPN 13 

Bandar Lampung. 

 

Peneliti mendapatkan informan orangtua yaitu ayah dan ibu pada masing-

masing keluarga anak yang melakukan pelanggaran di SMP N 13 Bandar 

Lampung. Adapun kriteria orangtua yang dijadikan informan pada 

penelitian ini adalah:  

a. Merupakan orangtua asuh dari keluarga anak yang melakukan 

pelanggaran di SMP N 13 Bandar Lampung. 

b. Merupakan orangtua kandung dalam keluarga anak yang melakukan 

pelanggran di SMP N 13 Bandar Lampung. 

 

3.5.2 Pendekatan Terhadap Informan 
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Pendekatan yang penulis lakukan dengan para informan mengacu pada pendapat 

Moleong (2005: 199-200), yaitu dengan melakukan perencanaan wawancara, 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada saat pilihan 

hanya berkisar diantara beberapa orang yang memenuhi persyaratan. 

Mereka adalah orang yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang 

daerah atau lembaga tempat penelitian, dan yang suka bekerja sama 

dengan untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Pada dasarnya 

masalah penelitianlah yang membimbing pewawancara untuk menentukan 

responden yang diwawancarai. Jika ditemukan hanya satu atau dua orang, 

sedangkan oleh pewawancara dirasakan masih kurang, maka pewawancara 

dapat menanyakan kepada terwawancara siap-siapa lagi yang kiranya 

memenuhi persaratan untuk keperluan itu. 

2. Mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak 

dengan informan, karena informan adalah orang-orang yang pilihan, maka 

peneliti sendirilah yang melakukannya. 

3. Mengadakan persiapan yang matang untuk melaksanakan wawancara. Hal 

ini berarti pewawancara hendaknya mengadakan laitihan terlebih dahulu 

bagaimana memperkenalkan diri dan memberikan ikhtisar singkat tentang 

penelitiannya. Pewawancara juga harus menentukan bagaimana sebaiknya 

berpakaian, bahkan juga seluruh penampilannya. Selain itu, harus 

menetapkan pula alat perekam yang akan digunakan dalam wawancara dan 

menyiapkan pokok-pokok pertanyaan, mempertajam pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan, mempelajari kembali pokok penelitian 
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yang akan mengarahkannya, dan juga ia perlu memikirkan beberapa 

alternative pertanyaan yang didasarkan atas kemungkinan jawaban.  

 

Pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan secara institusional  

Yaitu pendekatan bagaimana cara peneliti mendapatkan informasi terkait 

dengan siswa yang melakukan pelanggaran di SMP N 13 Bandar lampung. 

Peneliti terlebih dahulu membawa surat izin dari kampus untuk melakukan 

penelitian di SMPN 13 Bandar Lampung. Menjelaskan pada pihak sekolah 

untuk meneliti keluarga anak yang melakukan pelanggaran di SMPN 13 

Bandar Lampung mengenai bagaimana hubungan anak dan orangtuanya 

dalam keluarga. Setelah mendapatkan izin, peneliti mencoba melakukan 

pendekatan dengan cara terlebih dahulu menanyakan visi dan misi SMP N 

13 Bandar Lampung, setelah itu, peneliti melakukan pendekatan dengan 

cara menanyakan struktur organisasi pelayanan konseling SMPN 13 

Bandar Lampung. Kemudian penulis melakukan pendekatan dengan cara 

menanyakan mekanisme penanganan peserta didik yang memiliki masalah 

di SMPN 13 Bandar Lampung. Selain itu, hal yang terpenting bagi peneliti 

untuk mendapatkan informasi adalah komunikasi yang baik dan sopan 

serta menjaga kerahasiaan data, agar pihak sekolah tidak keberatan pada 

peneliti terhadap siswa atau keluarga peserta didik yang diteliti oleh 

peneliti. 

 

 

2. Pendekatan secara individual  
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Yaitu pendekatan bagaimana cara peneliti  mendapatkan informasi pada 

masing-masing informan yaitu orangtua dari anak yang melakukan 

pelanggaran di SMPN 13 Bandar Lampung. Peneliti terlebih dahulu 

mengikuti kegiatan home visit yang dilakukan konselor SMPN 13 Bandar 

Lampung. Dari kegiatan home visit tersebut, peneliti menjalin komunikasi 

dengan para informan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

kebutuhan rancangan penelitian. Selain mengikuti kegiatan home visit, 

peneliti juga akan sering menjalin komunikasi dengan para informan 

disela-sela waktu luang informan dengan berbincang-bincang diluar 

kegiatan home visit. Hal ini bertujuan agar informan tidak merasa formal 

saat peneliti melakukan wawancara pada informan.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data melalui :. 

1. Observasi  

Penelitian dilakukan dengan cara mendatangi sekolah SMP Negri 13 

Bandar Lampung. Dan menanyakan kesediaannya pada pihak sekolah 

untuk dimintai keterangan tentang peraturan tata-tertib selama proses 

belajar peserta didik di SMP Negri 13 Bandar Lampung. Untuk 

memperoleh data peserta didik yang melakukan pelanggaran disekolah 

tersebut. Apabila mendapatkan izin keterangan dari pihak sekolah, maka 

penulis beserta pihak sekolah (konselor sekolah) bekerja sama untuk 

mengikuti program home visit (kunjungan rumah) diharapkan untuk 

memperoleh keterangan data pemahaman lingkungan keluarga peserta 
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didik, serta kondisi hubungan orangtua dan anak dalam keluarga. 

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada informan 

(sampel) yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

2. Wawancara Mendalam  

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada sampel (informan) yang mengarah kepada fokus penelitian. sesuai 

dengan Guban dan Lincolin (1985) dalam Moleong (2005: 237), maka 

sebelum dilakukan wawancara terlebih dahulu disusun garis besar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun informan 

yang dipilih penulis untuk dimintai informasi ialah peserta didik yang 

memiliki masalah di SMP Negeri 13 Bandar Lampung. 

3. Studi Pustaka 

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang 

berasal dari buku-buku yang mendukung penelitian ini. kegiatan ini 

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis sebagai literature serta 

bacaan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Menurut Moleong (2005: 238), analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan, 

mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai 

jawaban dari masalah yang ingin diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara 

diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduction dan interpretation. 

Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkip, kemudian dilakukan dengan 

pengkatagorian dengan melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, 
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pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

didapat dari sumber-sumber yang ada. 

 

Analisis data dalam pendekatan kualitatif, didahului oleh upaya mengungkap 

trustworthiness dari para subyek penelitian. Yaitu menguji kebenaran dan 

kejujuran subyek penelitian dalam mengungkap realitas. Trustworthiness ini diuji 

melalui pengujiuan: credibility subyek, dengan menguji jawaban-jawaban dari 

pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman subyek 

(informan). Selanjutnya penulis melakukan triangulations analysis, yaitu 

menganalisis jawaban subyek penelitian dengan meneliti autentisitasnya berdasar 

data empiris yang ada. Peneliti menjadi fasilitator untuk menguji keabsahan setiap 

jawaban berdasarkan dokumen atau data lain, serta reasoning yang logis. Tahap 

berikut adalah melakukan intersubjectivity analiysis. Artinya semua pandangan, 

pendapat, ataupun data dari subjek penelitian, didialogkan dengan pendapat, 

pandangan, ataupun data dari subjek lainnya (Kriyantono, 2006: 386).  

 

Agar data yang diperoleh ini semakin dipercaya, maka data yang diperoleh tidak 

hanya dari satu sumber saja, tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain dengan 

subyek penelitian, cara tersebut ditempuh dengan jalan membandingkan data hasil 

wawancara dengan hasil pengamatan maupun dokumentasi yang diperoleh 

didalam penelitian ini, hasil yang didapat dari wawancara yang dilakukan dengan 

subyek penelitian akan dibandingkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan 

dalam penelitian. 

 

3.8 Keabsahan Data 
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Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tringulasi. 

Menurut Denzim dalam Moleong (2005: 178), tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Tringulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode, penyidik dan 

teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik 

derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu atau alat yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan dari sumber, yaitu dengan 

mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


