
34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui dampak penggunaan minuman beralkohol terhadap 

konformitas kelompok sebaya pada siswa SMK Muhammadiyah di Salatiga 

secara jelas dan mendalam, dengan unsur-unsur pokok sesuai rumusan 

permasalahan dalam penelitian, maka penelitian ini menggunakan “Metode 

Penelitian Kualitatif”. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penulis adalah 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, yaitu merupakan gabungan analisa bersifat induktif dan hasil 

penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012).  

Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2010) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Dari penelitian ini yang akan diamati adalah siswa-siswa atau 

pelajar dalam sekolah yaitu di SMK Muhammadiyah Salatiga. Dimana para 

pelajar tersebut merupakan pelaku yang mengkonsumsi minum-minuman 

beralkohol. 
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Penulis menggunakan metode kualitatif karena untuk menerjemahkan 

pandangan-pandangan dasar interpretif dan fenomenologis (Sugiyono, 2012) 

yang antara lain: 

1. Realitas sosial adalah sesuatu yang subyektif dan diinterpretasikan, bukan 

sesuatu yang lepas di luar dari individu-individu. 

2. Manusia tidak secara sederhana disimpulkan mengikuti hukum-hukum 

alam di luar diri, melainkan menciptakan rangkaian makna menjalani 

hidupnya. 

3. Ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-hari bersifat induktif, idiografis 

dan tidak bebas nilai. 

4. Penelitian bertujuan untuk memahami kehidupan sosial. 

Digunakannya metode kualitatif, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan peneliti 

yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan minuman beralkohol terhadap 

konformitas negatif kelompok sebaya pada siswa SMK Muhammadiyah di 

Salatiga supaya dapat dicapai dan dipertanggung jawabkan. 

 

1.2 Subjek Penelitian 

Peneliti mengharapkan agar subjek yang diperoleh memiliki ciri 

spesifik atau karakteristik yang telah ditentukan 

a. Subjek berjenis kelamin laki-laki, karena lebih mendominasi jumlah 

siswa pada jurusan Permesinan di SMK Muhammadiyah Salatiga. 

b. Jumlah subyek yang diteliti tiga orang 
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Alasan pemilihan subjek dengan karakteristik tersebut untuk 

menegaskan bahwa subjek adalah individu sebagai pelajar di SMK 

Muhammadiyah Salatiga Jurusan Permesinan. 

 

1.3 Metode Pengumpul Data 

Metode penelitian kualitatif bersifat luwes dan luas, serta dapat 

disesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan, tujuan penelitian dan 

objek yang diteliti. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah 

peneliti itu sendiri berbeda dengan instrumen yang digunakan pada penelitian 

kuantitatif. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian memilih informan sebagai data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas segalanya (Sugiyono, 2012). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara. 

1.3.1 Wawancara  

Permasalahan yang dijadikan pokok dalam wawancara adalah 

adakah dampak konformitas negatif terhadap penggunaan minuman 

beralkohol pada siswa jurusan Permesinan SMK Muhammadiyah Salatiga. 

Esteberg  (dalam Sugiyono, 2012) mendefinisikan wawancara 

sebagai berikut “a meeting two persons to exchange information and idea 

through question and responses, resuling in communication and joint 

construction of meaning about a particular topic”, wawancara merupakan 
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pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Banister (dalam Sukandarrumidi, 2004) juga mengatakan bahwa 

wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis 

bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna 

subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang 

tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. 

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa 

interviewing provide the researcher a means to gain a deeper 

understanding of how the participant interpret a situation or phenomenom 

than can be gained through observation alon. Jadi dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan metode 

pengumpulan data dengan wawancara. Penulis akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak ditemukan melalui 

observasi. 
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Dengan wawancara penulis bisa mendapatkan informasi yang 

mendalam (indepth information) karena beberapa hal antara lain 

(Suharsimi Arikunto, 2012): 

a. Penulis dapat menjelaskan atau memparafrasekan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden. 

b. Penulis menggunakan pertanyaan susulan (follow up question) 

c. Subjek cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan. 

d. Subjek dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam. 

Tujuan wawancara menurut Margono (2009), adalah untuk 

mengumpulkan informasi dan bukan untuk mempengaruhi pendapat 

responden. 

 

1.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Suharsimi Arikunto, 2012). 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif maka analisis data 

yang digunakan adalah analisis data secara induktif deskriptif, yaitu 

pengumpulan data yang menggunakan gambaran cerita dengan cara melalui 

langkah-langkah penulis dalam menganalisa data. 

1. Membuat transkrip wawancara. 
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2. Mencari kategori, mengumpulkan tentang siswa yang menggunakan 

minuman beralkohol pada remaja yang mempengaruhi konformitas pada 

siswa SMK Muhammadiyah di Salatiga. 

3. Mendeskripsikan kategori, kategori yang diperoleh dideskripsikan untuk 

menggambarkan sekaligus menjelaskan bagaimana dampak konformitas 

negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol pada siswa Jurusan 

Permesinan SMK Muhammadiyah di Salatiga. 

4. Pembahasan penelitian. 

1.5 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran dari data 

yang telah diperoleh. Teknik pertama yang digunakan oleh peneliti untuk 

menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah perpanjangan 

keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan memperbanyak 

interaksi antara penulis dengan subjek untuk memperoleh data yang lebih 

jelas dan lengkap. 

Teknik lain yang digunakan adalah triangulasi, yaitu teknik 

pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data yang ada untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data, 

dengan merujuk pada pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari 

berbagai sumber melalui berbagai metode (Moleong, 2010). Penggunaan 

triangulasi terhadap subjek penelitian disini, dilakukan peneliti kepada orang-

orang terdekat subjek, seperti teman atau keluarga subjek. 

 


