
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang bersifat karakteristik bahwa datanya dalam keadaan sewajarnya atau 

sebagaimana adanya dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau 

angka. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekan kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk menjelaskan fenomena 

atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat.
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Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan angka-angka statistik 

melainkan hanya dalam bentuk kalimat dengan menggambarkan dampak 

perceraian orang tua terhadap perilaku keberagamaan anak di SMAN 7 

Tasikmalaya. 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di SMAN 7 

Tasikmalaya. Subyek penelitian ini adalah siswa/siswi dengan kriteria: 

1. 3 dari 10 remaja yang merupakan korban perceraian di SMAN 7 

Tasikmalaya. 

2. Berusia 17-19 tahun. 

3. Berdomisili di daerah Tasikmalaya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

1. Pengamatan  

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan terhadap setiap gejala ( prilaku, kondisi, kegiatan, peristiwa) 

yang dapat diamati (dengar, lihat, raba). Ciri dari teknik pengamatan ialah 

pengamatan terkait dengan gejala yang sedang berlangsung, membutuhkan 

waktu yang relatif lama, dan bersifat obyektif karena adanya pengamatan 

langsung terhadap gejala.
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Dalam metode pengamatan ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana dampak perubahan perilaku keberagamaan anak 

usia remaja korban perceraian orang tua di SMAN 7 Tasikmalaya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
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Metode wawancara ini dapat dipergunakan untuk mengecek, 

melengkapi dan menyempurnakan data hasil observasi. Interview ini 

dilakukan perorangan, yang diajukan kepada : 
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1) 3 dari 10 orang anak korban perceraian  

2) Orang tua anak yang merupaka korban perceraian. 

3) Guru BK sekolah SMAN 7 Tasikmalaya 

4) Wali kelas anak korban perceraian 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri atau melacak data 

dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan 

tema penelitian.
4
 Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data yang ada kaitannya dengan perilaku keagamaan anak akibat 

perceraian di SMAN 7 Tasikmalaya. 

D. Kredibilitas Penelitian 

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif  menjelaskan kredibilitas 

penelitian dengan cara pendekatan kepada informan, memperoleh, 

memperluas dan mengecek informasi/data. Menurut Pelto (1984) terkait 

dengan adanya konsistensi dalam jawaban-jawaban informan atas 

pertanyaan yang diajukan peneliti. Dan bagi Lincoln dan Guba (1995) 

kredibilitas, yang dianalogkan dengan validitas internal terkait dengan 

upaya melakukan penelitian sehingga menghasilkan temuan yang 

terpercaya dan untuk menunjukkan tingkat keterpercayaan temuan yang 

dilakukan dengan cara pembuktian.
5
 Dalam kredibilitas penelitian 
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mamiliki tujuan untuk memperoleh akurasi data, dengan 

mengidentifikasikan, memberikan subyak dan membangun realitas yang 

beragam sesuai kenyataan yang sebenarnya. 

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan data dan analisis data  dalam penelitian ini 

dengan membaca dan mengidentifikasi dari hasil wawancara secara 

keseluruhan. Kemudian menelaah atau klasifikasi seluruh data yang ada 

dalam data yang di peroleh dari penelitian. Selanjutnya data yang telah 

ditelaah di buat kategori, jika dalam suatu kategori terdapat terlalu banyak 

data sehingga pencapaian saturasi akan lama maka dapat dibentuk sub-sub 

kategori. 

 


