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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara teliti dan saksama untuk mencapai sebuah 

tujuan  (Narbuko & Achmadi, 2002, h.1). Pada ilmu psikologi terdapat 

beberapa metode penelitian, salah satunya adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara 

kualitatif  (Basrowi & Suwandi, 2008, h.20). Moleong (dalam 

Herdiansyah, 2011, h.9) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan dan motivasi. 

Berdasarkan pemilihan latar belakang permasalahaan, penelitian 

mengenai Koping dan Permasalahan Pada Ibu yang Memiliki Anak 

Dengan Epilepsi akan menggunakan metode kualitatif dalam metode 

penelitian, karena dengan menggunakan metode ini peneliti mengerti 

bagaimana suatu peristiwa tertentu bermakna dalam kehidupan seseorang 

dan pemahaman yang dalam untuk memahami suatu fenomena yang 

terjadi.  

B. Tema yang Diungkap 

1. Permasalahan yang dihadapi ibu yang memiliki anak dengan 

epilepsi. Permasalahan tersebut dibatasi pada permasalahan 
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ekonomi, permasalahan gangguan lain yang muncul pada anak 

dengan epilepsi, permasalahan stigma masyarakat pada anak dengan 

epilepsi. 

2. Pemilihan strategi koping dalam menghadapi permasalahan yang 

muncul dalam merawat anak dengan epilepsi. 

C. Subyek Penelitian yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, subyek subyek penelitian ditentukan dengan 

menggunakan pendekatan purposive. Teknik ini berdasarkan pada ciri-

ciri atau sifat tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Kriteria yang ditentukan dalam 

menentukan subyek penelitian yaitu: 

1. Ibu dari anak berusia 6-12 tahun dengan epilepsi 

2. Ibu tersebut tinggal satu rumah bersama anak dengan epilepsi 

3. Lokasi tempat tinggal subyek di Semarang 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan berperan sebagai 

instrumen penelitian yang berarti peneliti akan menjadi alat dalam 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian koping 

dan permasalahan ibu yang memiliki anak dengan epilepsi akan 

menggunakan metode wawancara dan observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang 
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diucapkan  (Narbuko & Achmadi, 2003, h.83). Pedoman wawancara 

yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Latar belakang subyek yang meliputi identitas subyek, latar 

belakang subyek, respon yang muncul ketika mengetahui 

anaknya memiliki epilepsi. 

b. Kehidupan keluarga subyek yang meliputi kehidupan awal 

pernikahan subyek, kehidupan subyek setelah mengetahui 

anaknya memiliki epilepsi, proses penerimaan dan perhatian 

keluarga terhadap anak. 

c. Kehidupan sosial subyek yang meliputi relasi subyek dengan 

lingkungan sekitar tempat tinggal, relasi subyek dengan keluarga 

besar, dan sikap subyek dalam menerima stigma masyarakat 

terhadap anaknya. 

d. Koping stres yang dilakukan subyek yang meliputi apa saja 

permasalahan yang muncul ketika memiliki anak dengan 

epilepsi, kejadian-kejadian yang memicu stres pada subyek, 

proses penilaian subyek dalam pemilihan koping untuk 

menghadapi permasalahan. 

2. Kuesioner (Angket) 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian 

pertanyaan mengenai sebuah masalah atau bidang yang akan diteliti  

(Narbuko & Achmadi, 2003, h.76). Pada penelitian ini peneliti akan 

menggunakan angket dengan tipe isian dimana angket tersebut 

dijawab oleh subyek secara bebas tanpa ada pilihan jawaban. 
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E. Uji Keabsahan Data 

Dalam menetapkan keabsahan data, diperlukan beberapa teknik 

pemeriksaan. Dalam  Moleong (2000, h.173) dijelaskan ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit 

kebergantungan, dan audit kepastian. Dalam penelitian ini uji keabsahan 

data akan dilakukan dengan cara: 

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri  dan 

unsur yang berkaitan dengan situasi pada permasalahan yang sedang 

diteliti kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Peneliti akan  melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol sampai 

pada satu titik pada pemeriksaan awal sehingga tampak salah satu 

atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami secara biasa. 

2. Triangulasi data 

Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan 

sesuatu yang ada di luar data untuk mengecek atau membandingkan 

data yang sudah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dalam 

membandingkan dan mengecek data. Peneliti akan melakukan 
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wawancara dengan orang terdekat subyek seperti pasangan, orang 

lain yang tinggal satu rumah dengan subyek. 

3. Kecukupan Referensial 

Konsep kecukupan referensial adalah sebagai alat untuk memeriksa 

kembali data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan rekaman saat proses wawancara baik secara audio 

ataupun visual. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan digunakan 

sebagai patokan pada analisis dan penafsiran data. 

 

F. Metode Analisis Data 

Menurut  Basrowi & Suwandi (2008, h. 91) analisis data adalah 

suatu proses mengatur dan menyusun data ke dalam sebulah pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam 

analisis data kualitatif, proses analisis data bukan merupakan segmen 

yang terpisah atau tersendiri dengan proses lainnya, tetapi saling 

berkaitan dan beriringan dari awal proses penelitian  (Herdiansyah, 2011, 

h. 162). 

Analisis penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan 

dengan cara mengolah dan mengorganisir data serta memilah-milah 

supaya dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain  (Moleong, 

2000). Dalam menganalisis data kualitatif akan melalui beberapa tahap 

yaitu: 
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1. Membaca secara teliti dan mempelajari data, menandai kata kunci 

dan gagasan penting dalam data 

2. Mempelajari kata kunci dan menemukan tema-tema dari data 

3. Menulis pola-pola yang ditemukan 

4. Menarik kesimpulan 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis domain. Analisis 

domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum 

tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

cara membaca secara rinci dan detai dari data yang diperoleh peneliti 

untuk mendapatkan domain yang ada dalam data tersebut (Sujarweni, 

2014, h. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


