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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-naratif. Disebut sebagai 

penelitiandeskriptif naratif  karena tujuannya bukan sekedar mendeskripsikan problem 

dan konflik yang  dialami remaja delinkuen sebagai bagian dari krisis identitas, tetapi 

juga mencoba menafsirkan kata atau ungkapan dan tindakan partisipan, dalam rangka 

memahami kedalaman dan mencari makna atas kata dan tindakan tersebut dalam 

konteksnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian . penelitian ini tidak akan mengukur 

sesuatu, tetapi mendeskripsikan problem dan konflik yang dialami remaja delinkuen dan 

apa yang menjadi latar belakangnya. Tujuan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitan 

dalam paradigma  interpretif, yang menjadi salah satu ciri pendekatan kualitatif. Menurut 

Poerwandari 91,dalam paradigma interpretif penelitian dilakukan untuk menggembangkan 

pemahaman. Penelitian membantu mengerti dan menginterpretasikan apa yang ada di 

balik peristiwa: latar belakang manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana 

manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami kehidupan sosial. 

A. Teknik Penggalian Data. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problem dan konflik yang  dialami 

remaja delinkuen sebagai bagian dari krisis identitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

teknik penggalian data yang digunakan adalah wawancara. Menurut Poerwandari 

                                                             
91E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia (Jakarta: LPSP3 

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007), hal.25. 
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92wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai  tujuan 

tertentu. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan bila peneliti bermaksud 

memperoleh pengetahuan makna-makna subyektif yang dipahami individu berkenaan 

dengan topik yang diteliti, dan bermaksud mengadakan eksplorasi terhadap isu tersebut, 

suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. 

Poerwandari93 membedakan tiga pendekatan  dasar dalam memperoleh data 

kualitatif melalui wawancara, yaitu wawancara informal, wawancara dengan pedoman 

umum dan  wawancara dengan pedoman standar yang terbuka . Wawancara  informal 

adalah wawancara dimana proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada perkembangan 

pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Tipe ini dilakukan peneliti 

yang melakukan observasi partisipatif. 

Wawancara dengan pedoman umum adalah wawancara dimana dalam proses 

wawancara peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, yang 

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tenpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan 

mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengingatkan peneliti mengenai aspek yang harus di bahas, sekaligus menjadi daftar 

mengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan 

pedoman demikian, peneliti  harus memikirkan bagaimana pertanyaan akan dijabarkan 

secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks 

actual saat wawancara berlangsung. Wawancara dengan pedoman umum ini dapat 

berbentuk wawancara terfokus, yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan pada 

aspek-aspek tertentu dari kehidupan dan dari pengalaman subyek. 

                                                             
92 Ibid., 146. 
93 Ibid., hal. 146-147. 



75 
 

Tetapi wawancara juga dapat berbentuk wawancara mendalam, dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan mengenai berbagai segi kehidupan subyek secara utuh dan 

mendalam. 

Wawancara dengan pedoman standar terbuka adalah bentuk wawancara dimana 

pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan 

penjabarannya dengan kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara 

sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama pada 

subyek yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada 

sifat wawancara dan keterampilan peneliti. 

Menurut kategori yang dibuat Poerwandari tersebut, maka dalam penelitian ini 

teknik yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum. Penulis telah 

membuat instrument penelitian berupa panduan wawancara, tetapi panduan ini digunakan 

sebagai alat untuk mengecek apakah semua isu atau pertanyaan sudah dibahas atau 

ditanyakan kepada subyek. Bentuk kalimat tanya atau urutan pembicaraan sangat 

tergantung pada situasi subyek dan situasi saat dilaksanakannya wawancara. 

  

B. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Data akan di olah 

dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan di seputar data dan dengan menganalisis 

kata, frase, dan kalimat. Mengembangkan pertanyaan digunakan untuk membuka 

pemahaman terhadap data dengan memikirkan berbagai kategori potensial, kualitas yang 

dimiliki serta dimensi-dimensinya. Analisis kata, frase dan kalimat digunakan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan makna-makna yang muncul dari data.94 

                                                             
94 Ibid., hal. 166-167. 
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Untuk itu data-data yang masuk akan diorganisir dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Data mentah dari catatan lapangan hasil wawancara akan segera ditanskrip dalam 

bentuk transkrip wawnacara dan di beri kode serta pedoman. 

2. Dari hasil wawancara itu, data akan dipilah-pilah sesuai tema-tema yang muncul dari 

lapangan. Data yang tidak penting akan dibuang, data yang penting yang menjawab 

pertanyaan penelitian akan disistematisasikan sesuai tema yang muncul. 

3. Data yang sudah di olah ini kemudian akan di bubuhi kode-kode spesifik berupa kata-

kata kunci dari pernyataan  subyek dan keterasingan situasi. 

4. Kode-kode spesifik ini kemudian akan dijabarkan dalam bentuk skema untuk mencari 

makna dari data yang telah dikumpulkan.  Makna diberikan berdasarkan teori yang 

digunakan. 

5. Dari hasil kajian yang berupa penjelasan dan pemberian makna itu akan ditarik 

kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil penelitian. 

 

Penelitian ini akan membatasi diri pada upaya menemukan problem dan konflik yang  

dialami remaja delinkuen sebagai bagian dari krisis identitas dan dalam rangka itu akan 

digali juga faktor-faktor yang memperngaruhinya. 

 

C. Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.95 Tranggulasi dilakukan untuk meningkatkan generabilitas dan 

                                                             
95Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), hal. 

178. 
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kredebilitas penelitian. Dengan merujuk Denzin, Moleong96 membedakan empat jenis 

trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode, trianggulasi penyidik dan 

trianggulasi teori. (Dalam penelitian ini trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan  pendangan orang, serta membandingkan hasil  wawancara  

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan)97. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi LAPAS ANAK klas IIA Kota Martapura, Provinsi 

Kalimantan Selatan. Pemilihan Lokasi didasarkan pada dua pertimbangan mendasar, 

yakni: 

1. Bahwa Kalimantan Selatan adalah daerah asal penulis.  Sehingga hasil penelitian 

yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi daerah dalam hal memahami 

tindak kriminal remaja secara psikologis dan dalam upaya membinaan Anak di 

Dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Mempertimbangkan masalah bahasa yaitu bahasa daerah Kalimantan Selatan, 

bahasa Banjar mengingat metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah 

wawancara sehingga pemahaman akan bahasa yang digunakan menjadi sangat 

                                                             
96Ibid. 
97Ibid. 
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penting. Para partisipan menggunakan bahasa Banjar, dan penulis dapat 

memahami bahasa Banjar dengan baik, sehingga akan ada kesinambungan dalam 

berkomunikasi, dibandingkan dengan jika penulis melakukan penelitian di daerah 

lain yang penulis tidak memahami bahasa daerah setempat, karena tidak menutup 

kemungkinan dalam wawancara partisipan akan mengeluarkan istilah-istilah 

dalam bahasa daerah yang memiliki makna yang sangat dalam, dan jika penulis 

tidak memahaminya maka akan kehilangan sebagai makna dari keseluruhan 

wawancara. 

 

E. Sumber Data atau Partisipan Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan diri pada narapidana usia remaja. Ini dilakukan 

dengan .. pertimbangan penting: 

1. Keadaan yang memprihatinkan, bahwa remaja sebagai generasi penerus bangsa 

telah merusak/di rusak  dirinya dengan melakukan berperilaku delinkuen yang 

berujung pada tindakan kriminal. Perilaku delinkuen yang dilakukan remaja 

meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu dan hal itu terjadi pula di daerah 

Kalimantan selatan, dan hal itu menjadi masalah bersama yang harus di pelajari 

latarabelakangnya sebagai usaha awal dan selanjutnya dicari jalan keluarnya. 

2. Remaja yang dalam masa perkembangannya sebagai usahanya mencari tahu 

tentang siapa dirinya kadang tidak mengerti apa yang dilakukannya, sampai 

akhirnya membawa mereka pada sebuah tindakan yang dapat merusak masa 

depannya. Oleh sebab baik hal nya untuk membantu remaja mengenali diri dan 

perkembangan psikologinya agar remaja dapat memahami dirinya sendiri dan 

dapat menghindar dari perilaku dan tindakan yang dapat menjerumuskan 

kehidupan mereka. Sesuatu yang telah dilakukan tidak dapat disesalkan, namun 
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tindakan bijaksana adalah bagaimana memahami kenapa perilaku dan tindakan 

tersebut sampai dilakukan dan berupaya untuk dapat memberikan pembinaan yang 

dapat membantu remaja keluar dari permasalahan perilaku mereka dan selanjutnya 

dapat menjalani kehidupannya dengan baik. 

 

Untuk mencapai tujuan penelitian, subyek dipilih berdasarkan kriteria: 

1. Remaja usia 12-18 tahun. 

2. Berstatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak  Martapura. 

 

 


