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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah metode 

penelitian kualitatif  yaitu dengan desain studi kasus. Dengan menggunakan metode 

kualitatif maka penelitian akan memiliki kesan yang lebih holistik (menyeluruh) 

(Sastradipoera, 2005). Menurut Glaser dan Strauss (1967) dalam Poerwandari (2007) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif dapat menjadi cara yang adekuat dan  efisien 

untuk memperoleh tipe-tipe informasi yang dibutuhkan, dan dapat bergerak luwes 

menghadapi kesulitan-kesulitan dalam situasi empirik di lapangan.  

 Dalam penelitian ini digunakan studi kasus ekploratif karena bertujuan untuk 

memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau 

subjek yang diteliti (Alsa, 2007).  Penelitian ini mengangkat fenomena child abuse 

dan self-esteem anak yang mengalami pengalaman child abuse tersebut.  

 

B. Definisi Operasional 

 Self-esteem yang dimaksud ialah cara individu dalam menilai dirinya dalam 

mencapai keberhargaan dirinya. Self esteem individu diungkap  melalui wawancara 

yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dirumuskan 
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berdasarkan teori dari Coopersmith (1967). 

 Child abuse yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tindakan kekerasan 

ataupun perlakuan salah baik secara fisik, verbal, emosi ataupun seksual yang 

dilakukan orang tua ataupun orang yang lebih tua dari individu tersebut yang dapat 

membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangan 

individu tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang dirumuskan berdasarkan bentuk-bentuk 

Child Abuse menurut Terry E. Lawson (Huraerah, 2007). 

 

C. Subjek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang anak yang mengalami 

pengalaman child abuse. Dalam penelitian ini subjek memiliki usia 2-13 tahun dan 

memiliki pengalaman child abuse dalam keluarganya. Berikut identitas subjek: 

I. Subjek 1(P) 

a. Identitas Subjek 

Nama (Inisial) : MW (P) 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 8 tahun 

Agama   : Kristen 

Anak ke-dari  : Anak ke 2 dari 3 bersaudara 
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Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Suku Bangsa  : Menado 

Alamat    : Lembang 

b. Status Praesens 

    Tinggi badan  : ± 120 cm 

    Berat badan  : ± 25 kg 

    Warna kulit  : Sawo matang 

          Bentuk wajah : Bentuk wajah bulat dengan beberapa goresan-goresan 

di sekitar pipi. 

          Keadaan rambut : Rambut dipotong cepak berwarna hitam dengan 

rambut sedikit naik ke atas. 

 

II. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama (Inisial) : MWS (M) 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 7 tahun 

Agama   : Kristen 

Anak ke-dari  : 3 dari 3 bersaudara 

Pendidikan  : SDLB-2 

Suku Bangsa  : Manado 

Alamat    : Lembang 
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b. Status Praesens 

    Tinggi badan  : ± 110 cm 

    Berat badan  : ± 23 kg 

    Warna kulit  : sawo matang 

          Bentuk wajah : bulat  

          Keadaan rambut : potongan pendek berwarna hitam sedikit merah 

dengan rambut tidak terlalu banyak dan ada garis lurus 

bekas luka  

 

D. Metode Pemilihan Subjek 

Subjek penelitian ini dipilih dengan menggunkan metode  purposive sampling 

yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh  dari sampel 

yang sedikit (Sastradipoera, 2005). Dalam penelitian ini subjek dipilih berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan diatas. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dilakukan agar tercapainya 

tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian yang akan dilakukan digunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara (interview). Wawancara adalah percakapan dan 
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tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif 

dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-

makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak 

dilakukan melakukan pendekatan lain (Banister, 1944).  

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan bersifat mendalam (in-depth 

interview). Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara semi 

terstruktur, dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, 

dan selebihnya akan diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut 

(Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara yang 

mendalam terhadap subjek bertujuan agar diketahui dengan jelas mengenai 

pengalaman masa lalu subjek dan keadaan self-esteem subjek saat ini.  Berikut adalah 

kode dan keterangan wawancara yang disajikan dalam display data: 

I. Subjek ke I (P) 

A : Wawancara 1, 16 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 19.20-20.00 

B : Wawancara 2, 18 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 13.45-14.30 

C : Wawancara  3, 19 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 13.15-14.00 

D : Wawancara 4, 21 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 13.00-14.00 

E : Wawancara 5, 5 September 2010, di panti asuhan RK pukul 13.00-13.40 

F : Wawancara 6, 6 September 2010, di panti asuhan RK pukul 11.50-12.30 
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II. Subjek ke 2 (M) 

A : Wawancara 1, 16 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 19.00-19.20 

B : Wawancara 2, 18 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 14.30-15.00 

C : Wawancara  3, 19 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 14.00-14.30 

D : Wawancara 4, 21 Juli 2010, di panti asuhan RK pukul 14.00-14.30 

E : Wawancara 5, 5 September 2010, di panti asuhan RK pukul 12.30-13.00 

F : Wawancara 6, 6 September 2010, di panti asuhan RK pukul 12.30-13.15 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2007), teknik analisis data 

dalam penelitian kulitatif ialah reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). 

 

  

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2007, hal 92) 

 

Data Collection 

Data Reduction 

Conclusion 

Data Display 
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a. Data reduction (reduksi data) 

Data-data yang diperoleh dari hasil pengambilan data direduksi, yaitu dengan 

mengambil hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting untuk didapatkan tema dan polanya sehingga diharapkan memberikan 

gambaran yang jelas (Sugiyono, 2007).   

b. Data display  (penyajian data) 

Data display ialah penyajian data yang bersifat naratif lalu dimasukkan 

kedalam bagan atau tabel pengelompokkan.  

c. Conclusion drawing/verification  

Data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya 

kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

besifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Melakukan member check, yaitu proses pengecekan atau verifikasi data 

yang diperoleh peneliti kepada subjek yang diteliti. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 
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yang diberikan oleh subjek yang diteliti (Sugiyono, 2007).  Member check 

dilakukan pada saat wawancara dilakukan. Hasil dari member check  

dapat dilihat pada lampiran halaman 6-95. 

b. Triangulasi, yaitu  pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007). Pengecekan pada penelitian 

ini dilakukan pada data primer terhadap hasil wawancara dengan teman 

panti asuhan subjek P yang bernama Rudi dan teman subjek M yang 

bernama Rebecca serta dengan ibu pengurus panti asuhan dimana subjek 

P dan subjek M tinggal. Hasil triangulasi data dapat dilihat pada lampiran 

halaman 96-119. 

c. Pertanyaan dalam wawancara divalidasi terlebih dahulu dengan 

menggunakan expert judgment. Expert Judgment instrument dilakukan 

oleh Dra. Herlina, Psi yaitu seorang dosen psikologi Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI). Hasil dari expert judgment dapat dilihat pada 

lampiran halaman 1-5. 

d. Comprehensive data treatment yaitu pengujian keabsahan data dengan 

cara menginterpretasi berulang-ulang hingga diperoleh kesimpulan yang 

terintegrasi (Silverman, 2005). Metode ini dilakukan dengan 

mengintrepretasi wawancara yang telah dilakukan sehingga menghasilkan 

kesimpulan interpretasi yang terdapat pada bab IV halaman 62-67 dan 

juga halaman 109-113. 
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e. Constant comparative method yaitu melakukan pembandingan secara 

konstan antara data-data dengan data-data lainnya dalam penelitian 

(Silverman, 2005). Data-data yang telah diambil dari subjek dibandingkan 

dengan pernyataan-pernyataan yang diambil dari teman-teman subjek, ibu 

pengurus panti asuhan, observasi selama wawancara, riwayat keluarga 

subjek dan riwayat kekerasan yang diterima oleh subjek, yang 

keseluruhan datanya di analisis dalam bab IV. 

f. Peer debriefing, yaitu melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, 

memberikan masukan, ataupun kritik atas penelitian yang dilakukan. 

Peneliti melakukan diskusi dengan teman-teman peneliti yaitu Afrianti 

Hartika, Rizky Datik yaitu teman-teman penulis yang sama-sama 

menuntut ilmu di jurusan Psikologi UPI.  

 

 

  


