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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pendekatan Penelitian 

Sebuah penelitian yang baik perlu metode yang jelas agar dapat 

dilakukan. Terdapat dua jenis metode penelitian yang digunakan hingga 

saat ini, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kualitatif 

dipergunakan untuk mengungkap sebuah gejala dari fenomena secara 

jelas dan menyeluruh (Rahmat, 2009).  

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Rahmat, 2009), penelitian 

kualitatif merupakan serangkaian prosedur penelitian yang 

menghasilkan data berupa uraian deskriptif yang mendalam tentang 

ucapan maupun perilaku yang ditunjukkan oleh subjek penelitian. Data 

tersebut diperoleh melalui proses pengamatan yang dilakukan di setting 

lingkungan tertentu serta dilakukan secara komprehensif dan holistik. 

Strauss dan Corbin mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah metode yang digunakan untuk mengungkap dinamika dari 

sebuah fenomena yang terjadi baik secara individu, organisasi, maupun 

kelompok sosial secara lebih mendalam dibandingkan dengan 

pengolahan data statistik (Rahmat, 2009). Terdapat berbagai metode 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah studi 

kasus. Menurut  Creswell (2007) studi kasus merupakan sebuah metode 

yang dilakukan dengan mempelajari dan mengeksplorasi sebuah atau 

beberapa kasus yang kontekstual secara mendalam. Lebih lanjut lagi 

dijelaskan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan 
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pada pendalaman kasus tunggal atau jamak dengan detail menggunakan 

berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Hasil dari 

pendekatan tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif dan tema-tema 

yang muncul dalam kasus. Pada penelitian kali ini, peneliti akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus kolektif. Penelitian ini dilakukan dengan mendalami tiga kasus 

positif dan dua kasus negatif untuk mengungkap dinamika perilaku 

makan makanan bersih pada mahasiswa kos dengan menggunakan 

Theory of Planned Behaviour. 

B. Tema yang Diungkap 

1. Perilaku makan makanan bersih yang dilakukan oleh mahasiswa kos 

Perilaku makan makanan bersih yang akan peneliti ungkap 

pada penelitian ini adalah perencanaan, pemilihan makanan, dan 

makan makanan yang berada dalam kondisi baik, tidak rusak karena 

pembusukan, tidak membahayakan,  sedangkan minuman yang 

bersih merupakan minuman yang terbuat dari air hasil penjernihan 

yang terasa enak, bebas bau, tidak mengkorosi pipa, dan tidak 

terdapat objek asing di dalamnya. Dalam penelitian ini akan 

diungkap perbandingan antara perilaku makan makanan bersih dan 

perilaku makan makanan tidak bersih pada mahasiswa kos. 

2. Dinamika dari Theory of Planned Behaviour dalam perilaku makan 

makanan bersih pada mahasiswa kos 

Theory of Planned Behaviour merupakan penerapan dari teori 

dalam psikologi kesehatan yang digunakan untuk memprediksi 

perilaku makan makanan bersih dalam penelitian ini. Perilaku 



25 
 

 
 

makan makanan bersih dipengaruhi oleh intensi untuk makan 

makanan bersih. Intensi tersebut dipengaruhi oleh penilaian 

positif/negatif terhadap makan makanan bersih, menerima/menolak 

keinginan dari orang yang penting, dan keyakinan untuk mengatasi 

kesulitan dalam makan makanan bersih. 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kelompok besar dari kesatuan sampel 

yang hendak diteliti serta memiliki karakteristik yang sama atau 

serupa (Herdiansyah, 2011). Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa kos yang memiliki perilaku makan makanan bersih. 

Peneliti akan menggunakan lima subjek dalam penelitian ini, tiga 

subjek merupakan mahasiswa kos yang berperilaku makan 

makanan bersih, dan dua subjek merupakan mahasiswa kos yang 

tidak berperilaku makan makanan bersih.  

Dalam penelitian ini ciri-ciri subjek yang akan digunakan 

adalah: 

a. Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang tinggal di 

kos minimal satu tahun. 

b. Mahasiswa yang tidak disediakan makanan oleh pemilik kos. 

c. Tidak sedang dalam pengaturan diet klinis tertentu.  

2. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, dimana sampel diambil dengan kekhususan 
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yang mewakili ciri-ciri dari suatu populasi tetentu (Moleong, 2004).  

Purposive sampling menurut Herdiansyah (2011) merupakan 

pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri yang sesuai tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan.  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik yang Digunakan 

a. Wawancara 

Menurut Benney dan Hughes, wawancara merupakan 

sebuah interaksi antara dua manusia yang saling bertemu dalam 

jangka waktu tertentu, nyata atau tidak, dan membutuhkan seni 

bersosialisasi untuk melakukannya.  Wawancara yang secara 

teknis terjadi ketika seorang interviewer melontarkan pertanyaan 

dan interviewee menjawab,  juga merupakan alat sekaligus objek 

dalam penelitian kualitatif (Denzin & Lincoln, 2009). 

Herdiansyah ( dalam Herdiansyah, 2011) menuliskan ada tiga 

jenis wawancara yaitu wawancara trstruktur, wawancara semi-

terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.  Jenis wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif umumnya adalah 

semi-strutured interview, karena dalam proses wawancara 

peneliti tidak memiliki kontrol penuh akan jawaban yang 

dilontarkan oleh subjek (Parker, 2005). Semi-structured 

interview atau wawancara semi terstruktur merupakan 

wawancara yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena 

dimana di dalamnya terdapat batasan tema dan alur pembicaraan 

namun tetap fleksibel (Herdiansyah, 2011).  
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Dalam penelitian ini akan ada beberapa poin yang akan 

ditanyakan dalam proses wawancara 

i. Seberapa sering berperilaku makan makanan bersih 

ii. Seberapa lama telah berperilaku makan makanan bersih 

iii. Intensitas perilaku makan makanan bersih 

iv. Seberapa besar intensi untuk makan makanan bersih 

v. Keluaran yang diharapkan dengan makan makanan bersih 

vi. Pentingnya keluaran dari makan makanan bersih 

vii. Penilaian positif/negatif terhadap makan makanan bersih 

viii. Keyakinan normatif lingkungan tentang makan makanan 

bersih 

ix. Pendapat / anjuran orang penting tentang makan makanan 

bersih 

x. Penerimaan / penolakan terhadap tekanan orang penting 

xi. Keyakinan akan kontrol yang dimiliki 

xii. Kesulitan untuk makan makanan bersih 

xiii. Keyakinan untuk mengatasi kesulitan makan makanan 

bersih 

xiv. Hal-hal lain yang mempengaruhi intensi makan makanan 

bersih. 

 

b. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data 

dengan tujuan mendeskripsikan segala bentuk perilaku maupun 
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aktivitas yang dapat diamati. Observasi memiliki beragam 

metode, salah satunya adalah anecdotal record. Dalam 

melakukan anecdotal record  peneliti tidak perlu mencatat 

seluruh perilaku yang dilakukan subjek, peneliti hanya perlu 

mencatat perilaku-perilaku khas, unik, dan bermakna yang 

dilakukan subjek dalam proses penelitian sesegera mungkin 

setelah munculnya perilaku tersebut secara lengkap. Metode ini 

juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dari 

perilaku yang muncul berdasarkan sudut pandang peneliti 

selama mendukung makna sebenarnya (Herdiansyah, 2011).  

Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati beberapa 

perilaku terutama cara subjek berinteraksi dengan peneliti dan 

respon non verbal (misal mimik wajah, gerakan tangan, posisi 

duduk, dll) yang muncul selama proses pengumpulan data. 

2. Metode Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2004) untuk dapat memenuhi keabsahan 

data (trustworthiness) diperlukan teknik pemeriksaan agar sebuah 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data 

sendiri merupakan sebuah keadaan dimana data harus dapat 

menunjukkan nilai yang benar, menyediakan dasar dalam 

penerapan hasil penelitian, dan terbuka pada keputusan luar yang 

dibuat tengtang konsistensi prosedur dan kenetralan dri temuan 

(Moleong, 2004). Pemeriksaan keabsahan data kualitatif diperlukan 

untuk meningkatkan rigor penelitian yang seringkali terganggu oleh 
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kereaktifan (reactivity), bias peneliti (researcher-biases) dan bias 

responden penelitian (respondent-biases) (Herdiansyah, 2011).  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

keabsahan data sebagai berikut, 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu yang 

sangat singkat akan dengan mudah mengalami distorsi. 

Dengan kondisi penggalian informasi yang terlalu awal dan 

kurangnya pendekatan awal akan meningkatkan kemungkinan 

terjadinya kereaktifan (reactivity) dan bias responden 

penelitian (respondent-biases) karena ketidaknyamanan 

responden. Kedua hal tersebut dapat disebabkan karena pada 

awal pertemuan peneliti dan responden penelitian umumnya 

memiliki sudut pandang yang sangat jauh berbeda 

(Herdiansyah, 2011).  Lebih lanjut lagi, menurut Moleong 

(2004) perpanjangan keikutsertaan ini juga berujuan untuk 

membangun kepercayaan responden dan juga kepercayaan 

diri peneliti dalam proses pengumpulan data dan analisis. 

Adanya kepercayaan dari subjek, menurut Herdiansyah 

(2011) dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan 

juga distorsi dalam hasil penelitian. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan atau dalam istilah lain disebut keajegan 

dalam pengamatan berarti proses pencarian secara konsisten 

interpretasi untuk analisis yang konstan atau tentatif dan 
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pencarian cara untuk membatasi berbagai pengaruh. 

Ketekunan pengamatan adalah usaha peneliti untuk 

menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri yang sangat relevan 

dengan masalah yang sedang diteliti dan memfokuskan 

perhatian pada hal tersebut secara detail serta lebih dalam.  

Teknik ini menuntuk peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan lebih teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang 

menonjol (Moleong, 2004). 

c. Triangulasi 

Menurut Moleong (2004), Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu 

lain yang berfungsi untuk pengecekan data tersebut. Denzin 

Patton (dalam Moleong, 2004) menjelaskan bahwa terdapat 

empat jenis triangulasi yaitu, sumber, metode, penyidik, dan 

teori. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber, metode, dan teori.  

Triangulasi sumber dalam penelitian merupakan proses 

pengecekan atau membandingkan sumber utama dengan 

sumber data lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan data yang telah dikumpulkan peneliti dengan 

sumber data lainnya (Moleong, 2004). Sumber data lainnya 

dalam penelitian ini adalah teman terdekat subjek. 

Triangulasi metode merupakan penggunaan multimetode 

untuk mempelajari sebuah kasus secara lebih mendalam 

(Herdiansyah, 2011; Moleong, 2004). Multimetode yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan 

observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data 

utama, dan observasi igunakan untuk mendapatkan data 

pendukung guna memperjelas gambaran secara utuh. 

Triangulasi teori merupakan penggunaan teori lain untuk 

membandingkan maupun mempertimbangkan teori lain selain 

grand theory dalam proses interpretasi data (Herdiansyah, 

2011). Peninjauan teori lain ini dilakukan untuk menghasilkan 

interpretasi data yang lebih optimal. Peneliti dalam penelitian 

ini juga meninjau beberapa teori dalam psikologi kesehatan 

selain Theory of Planned Behavior sebagai grand theory.  

E. Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini disesuaikan dengan 

pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

pendekatan studi kasus merupakan cross-case analysis, yaitu teknik 

mendalami masing-masing kasus kemudian membandingkan satu kasus 

dengan kasus lainnya untuk mendapatkan tema umum untuk 

menjelaskan gambaran kasus secara jelas (Creswell, 2007). Menurut 

Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2011) terdapat empat 

langkah prosedur dalam analisis data kualitatif, sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pelaksanaan analisis data bukanlah merupakan bagian yang 

terpisah dan dilakukan dalam tahapan tertentu dalam penelitian, 

namun menjadi satu-kesatuan dan berkesinambungan. Creswell 

juga menyebutkan bahwa proses analisis sesungguhnya dilakukan 
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dari awal proses penelitian, terutama di tahap masih membentuk 

konsep dan pemilihan tema. Pada proses pengumpulan data, 

peneliti juga melakukan analisis data, sehingga ketika data yang 

dikumpulkan telah cukup maka dilakukan langkah berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan melakukan kategorisasi tema 

dan melakukan interpretasi terhadap tema-tema yang muncul pada 

data yang diperoleh. Data dalam bentuk yang beragam dalam 

proses ini digabungkan dan diseragamkan dalam satu bentuk 

uraian dengan  alur tema yang jelas. Data wawancara direduksi 

melalui verbatim dan uraian hasil wawancara, dan data observasi 

direduksi menjadi bentuk uraian dan lampiran hasil observasi.  

3. Display Data 

Display data merupakan proses pengolahan data yang telah 

diolah menjadi bentuk uraian ke dalam matriks tema-tema yang 

telah dikelompokkan. Terdapat tiga tahapan dalam proses display 

data. Tahap pertama adalah kategori tema, yaitu proses 

pengelompokan hasil akumulasi tema kedalam matriks tema yang 

telah dikategorisasikan. Tahap berikutnya merupakan subkategori 

tema, yaitu proses mengolah tema-tema yang muncul dalam 

matriks menjadi subtema yang lebih praktis dan sederhana. Tahap 

terakhir adalah proses pengodean, yaitu memasukkan pernyataan-

pernyataan subjek dan/atau informan ke matriks kategorisasi serta 

memberi kode untuk setiap pernyataan. 
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4. Menarik Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif menjurus kepada jawaban tentang apa dan bagaimana 

sebuah fenomena yang diteliti dapat terjadi. Kesimpulan berisi 

tentang uraian secara holistik tentang temuan penelitian yang 

merupakan hasil dari rangkaian matriks kategorisasi tema dan 

proses pengodean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


