
 
 

58 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian berjudul “Dinamika koping stres wanita dewasa awal 

yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh (Long Distance Relationship)” 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Bogdan dan 

Taylor (dalam Moleong, 2010, h.4) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang bersumber dari data berupa kata-kata lisan maupun tertulis 

yang didapatkan dari apa yang disampaikan subjek maupun dari perilaku 

subjek yang dapat diamati sehingga menghasilkan data-data yang deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan latar 

belakang alamiah yang dikaitkan dengan berbagai macam metode yang ada 

demi menjelaskan fenomena yang sedang terjadi (Denzin dan Lincoln, dalam 

Moleong, 2010, h.5). Secara umum Moleong (2010, h.6) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami 

apa yang dialami subjek seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan 

lain-lain yang merupakan sebuah fenomena.  

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami perilaku-

perilaku manusia serta hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan munculnya 

perilaku tersebut, seperti mengapa melakukan perilaku tersebut, bagaimana 

perilaku tersebut dipandang dari sudut pandang subjek sendiri, perasaan ketika 

melakukan perilaku tersebut, emosi dan nilai yang mendasari, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi serta dinamika didalamnya (Herdiansyah, 2015, 

h.30). Metode-metode kualitatif dipilih dalam penelitian kualitatif karena 
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dirasa lebih peka pada aspek dan perubahan yang saling berpengaruh satu 

sama lain yang nantinya dihadapi oleh peneliti, serta dinilai lebih mudah untuk 

disesuaikan dengan fenomena yang terjadi yang sifatnya beragam dan saling 

berkaitan (Gub & Lincoln, dalam Alwasilah, 2002, h. 105).   

Metode penelitian kualitatif memiliki jenis pendekatan meskipun 

secara mendasar dilandaskan pada pendekatan fenomonologi. Beberapa jenis 

pendekatan yang tercakup dalam penelitian kualitatif yaitu seperti 

fenomonelogi, etnografi, interaksi simbolik, dan grounded theory (Moleong, 

2010, h. 14-26). Pendekatan fenomenologi sendiri diartikan oleh Husserl 

(dalam Moloeng, 2010, h.14) sebagai sebuah pendekatan yang berisikan 

pembelajaran mengenai kesadaran dari sudut pandang subjek dengan melihat 

pada pengalaman subjektif subjek sendiri. Secara lebih lanjut, Husserl (dalam 

Moleong, 2010, h.15) mengemukakakn bahwa istilah fenomenologi mengarah 

pada penelitian mengenai kesadaran dari perspektif yang muncul pertama kali 

pada diri subjek. Herdiansyah (2015, h.135) menjelaskan bahwa pendekatan 

fenomenologi dalam penelitian kualitatif adalah studi yang menggambarkan 

arti dari suatu pengalaman yang pernah dialami subjek terkait suatu konsep 

tertentu.  

Penilitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi 

menekankan aspek subjektif dari subjek, dimana peneliti berusaha masuk 

dalam kehidupan konseptual subjek hingga mengerti tentang fenomena apa 

dan bagaimana yang terjadi dalam kehidupan subjek sehari-hari (Moleong, 

2010, h.17). Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dipilih oleh 

peneliti dengan tujuan agar peneliti mampu memahami apa arti sebuah 

peristiwa dan kejadian (fenomena) yang terjadi dalam kehidupan dan 
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bagaimana kejadian, peristiwa, serta fenomena tersebut berhubungan dan 

mempengaruhi subjek dalam situasi tertentu.  Atas dasar itu, maka metode 

penelitian kualitatif fenomenologi dirasa sesuai oleh peneliti untuk 

mengungkap apa yang ingin diketahui oleh peneliti yaitu untuk mengetahui 

dan memahami dinamika koping stres wanita dewasa awal yang menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh (long distance relationship). 

B.  Tema yang diungkap 

1. Gambaran umum mengenai hubungan pacaran jarak jauh : lama hubungan 

pacaran dan latar belakang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

2. Penyebab stres dalam pacaran jarak jauh : kebutuhan dalam pacaran yang 

tidak terpenuhi serta hambatan dan masalah-masalah dalam hubungan 

pacaran jarak jauh. 

3. Gejala stres yang muncul : fisikal, emosional, intelektual, interpersonal, 

subjektif , perilaku, fisiologis, kognitif , keorganisasian 

4. Koping stres yang muncul : emotion focused coping atau problem focused 

coping  

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi koping stres : sikap-sikap positif yang 

membantu dalam pemilihan koping dan keberhasilan penggunaan koping. 

C. Teknik Sampling Penelitian 

Teknik yang dipakai untuk memilih dan menentukan subjek adalah 

teknik purposive incidental sampling. Teknik purposive incidental sampling 

merupakan teknik yang digunakan untuk memilih seseorang menjadi sample 

penelitian atau sebagai subjek penelitian berdasarkan pada ciri-ciri yang 

dimiliki subjek yang dipilih atas dasar ciri tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian (Herdiansyah, 2015, h.170). Secara singkat berarti purposive 
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sampling adalah teknik memilih subjek  sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai peneliti. (Mulyana, 2002, h. 187). Herdiansyah (2015, h.170) 

menguatkan bahwa purposive sampling adalah teknik yang termasuk dalam 

jenis pengambilan sampel nonprobabilitas dimana peneliti tidak bermaksut 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian (Mulyana, 2002, h.187), yang 

didasarkan pada ciri-ciri subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Purposive technic sampling dipilih peneliti karena purposive 

sampling sejalan dengan penelitian kualitatif, dimana purposive sampling 

mensyaratkan subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian, demikian pula 

tujuan dari penelitian kualitatif yang sangat spesifik merujuk kepada subjek 

penelitian tertentu dan hanya memberi kesempatan kepada beberapa orang 

yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang dituju. 

D. Subjek Penelitian  

Azwar (dalam Widyaningsih, 2016, h. 40) menyebutkan bahwa 

populasi merupakan sekelompok subjek yang menjadi sasaran hasil penelitian 

secara umum. Neuman (dalam Widyaningsih, 2016, h. 40) menjelaskan 

populasi adalah sekelompok sampel untuk bahan penelitian, dimana hasilnya 

akan digeneralisasikan. Jumlah subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian 

ini berjumlah empat orang, dimana seluruhnya adalah wanita yang telah 

menginjak usia dewasa awal dan sedang menjalani hubungan pacaran jarak 

jauh.   

Karakteristik subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Individu berjenis kelamin wanita 

2. Berdomisili di kota Semarang 

3. Memasuki usia dewasa awal yaitu usia 20-40 tahun (Dariyo, 2003, h.3) 
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4. Sedang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi ataupun yang 

telah bekerja, dimana perbedaan golongan ini akan dijadikan perbandingan 

kemungkinan adanya perbedaan dinamika koping stres yang muncul pada 

wanita dewasa awal yang baru saja memasuki fase dewasa awal yang 

terkadang masih memiliki pemikiran untuk dapat berganti-ganti pasangan 

secara mudah dengan wanita dewasa awal yang sudah mulai matang 

mempersiapkan pernikahan.  

5. Subjek sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh dengan 

pasangannya yang tinggal di kota yang berbeda dengan minimal jarak 

geografis sejauh 150 mil, dengan tujuan dapat mengukur kemungkinan 

bahwa ada korelasi antara jauh dekatnya jarak dengan resiko stres yang  

mungkin dialami, dimana makin jauh jarak akan makin sulit juga keadaan 

yang dihadapi serta resiko-resiko untuk mengalami stres lebih tinggi.  

Peneliti menentukan batasan usia untuk subjek penelitian 

dikarenakan ingin mengetahui bagaimana koping stress yang dilakukan 

seorang wanita pada rentang usia tersebut disamping usia juga merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh pada pemilihan strategi koping stres. 

E.  Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Metode-metode ini akan 

dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu interaksi yang mencakup adanya 

pertukaran aturan, perasaan, motif, informasi, tanggung jawab, dan 

kepercayaan, yang melibatkan adanya komunikasi dua arah  di dalamnya 
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serta tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut (Herdiansyah, 

2015, h.184). Moleong (2010, h.186) menyebutkan bahwa wawancara 

merupakan sebuah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dua 

pihak yaitu orang yang akan memberikan pertanyaan dalam wawancara 

(interviewer) dan orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut (interviewee). Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur 

untuk melakukan penggalian data pada subjek. Wawancara tersruktur 

adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan 

baku yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya (Herdiansyah, 2015, 

h.189-190), akan tetapi ada kemungkinan muncul beberapa pertanyaan 

diluar pedoman wawancara yang ada melihat situasi, kondisi, dan keunikan 

yang ada dalam masing-masing subjek. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada apa 

yang disampaikan Gallo (dalam Mulyana, 2001, h. 187) bahwa peneliti 

akan mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan 

wawancara mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara secara 

mendalam,  berulang-ulang, dan dengan frekuensi yang intens demi 

mendapatkan gambaran mengenai pandangan subjek secara personal dan 

sosial dan memotret subjek serta gaya hidupnya serta mengungkap apa 

yang tidak mampu diungkap oleh penelitian kuantitatif (Mulyana, 2001, 

h.187). Selain melakukan wawancara dengan subjek, guna mendapatkan 

triangulasi sumber data, peneliti juga akan menguatkan perolehan data 

dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan 

subjek (significant others). 
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Alat bantu selama wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

recorder dan catatan. Recorder digunakan dalam wawancara yang intens 

dan berlangsung lama guna mendapatkan data seakurat mungkin (Mulyana, 

2001, h. 185). Keuntungan menggunakan recorder adalah peneliti tidak 

perlu menulis hasil informasi dari subjek dan dapat fokus pada apa yang 

disampaikan oleh subjek yang merupakan sumber data bagi peneliti, 

kemudian keuntungan lainnya adalah kelengkapan data yang diperoleh 

sehingga peneliti bisa merumuskan hasilnya dengan leluasa (Mulyana, 

2001, h. 185). Selama melakukan wawancara, peneliti sebaiknya juga 

membawa catatan guna mencatat pokok-pokok penting yang disampaikan 

subjek yang berguna untuk membantu peneliti sendiri dalam merencakan 

pertanyaan apa yang akan diajukan berikutnya serta menemukan hal-hal 

penting yang berguna untuk bahan analisis nantinya (Moleong, 2010, h. 

206).   

Pedoman wawancara yang akan menjadi acuan sebagai bahan 

pertanyaan yang akan diajukan pada subjek ketika peneliti melakukan 

wawancara adalah sebagai berikut : 

a. Identitas diri subjek  

b. Pertanyaan mengenai hal-hal yang mendasari dan terkait dengan 

hubungan jarak jauh yang dijalani subjek dan pasangan 

1) Lama usia pacaran subjek dengan pasangan 

2) Tempat pasangan subjek tinggal saat ini  

3) Alasan yang mendasari subjek menjalani hubungan pacaran jarak 

jauh 
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4) Perasaan (penerimaan atau penolakan) subjek ketika mengetahui 

harus menjalani hubungan pacaran jarak jauh  

5) Bagaimana cara subjek dan pasangan mengelola hubungan jarak 

jauh dengan pasangan  

6) Kebutuhan yang diharapkan subjek terpenuhi dalam hubungan jarak 

jauh 

c. Masalah yang sering timbul dalam hubungan pacaran jarak jauh  

d. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah  

e. Emosi positif dalam menghadapi stres 

1) Tidak reaktif dan destruktif dalam menanggapi permasalahan 

2) Tidak bersikap pesimis dalam melihat permasalahan 

3) Berani untuk menghadapi masalah (tidak menghindari masalah) 

4) Kepercayaan positif akan adanya solusi sebagai penyelesaian 

masalah 

5) Usaha-usaha untuk mencari solusi dari permasalahan 

6) Melihat permasalahan dan tekanan yang dihadapi sebagai pelajaran 

dan hikmah 

7) Sikap optimis akan kelangsungan hubungan 

f. Koping stres yang digunakan subjek 

1) Stres yang muncul 

2) Jenis-jenis koping stres yang digunakan subjek 

3) Dampak  yang dirasakan subjek dari penggunaan berbagai jenis 

koping stres. 

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi koping stres yang dipilih untuk 

digunakan oleh subjek 
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2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai suatu proses pengamatan pada subjek 

dan lingkungannya dimana peneliti juga melakukan potret pada perilaku 

subjek yang bisa diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan 

lingkungan sosialnya (Herdiansyah, 2015, h. 215). Jenis observasi yang 

dipilih oleh peneliti adalah jenis observasi semi partisipan, dimana peneliti 

hanya terlibat pada beberapa aktivitas subjek. Observasi semi partisipan 

berarti peneliti pada suatu waktu akan ikut terlibat dalam aktivitas subjek, 

namun suatu waktu akan menjadi pengamat yang hanya mengamati 

aktivitas subjek tidak ikut beraktivitas bersama subjek akan tetapi subjek 

mengetahui dirinya sedang diamati oleh peneliti. Alat yang digunakan 

peneliti dalam melakukan observasi adalah checklist yang berisikan 

identitas subjek serta daftar perilaku yang akan diamati serta kolom untuk 

peneliti menuliskan catatan mengenai perilaku subjek yang sedang diamati 

(Hadi dalam Yukaristia, 2016, h.31).  

Pedoman yang menjadi acuan yang akan digunakan peneliti dalam 

melakukan pengamatan pada subjek adalah sebagai berikut : 

a. Kesan secara umum 

1) Kondisi subjek (sehat secara fisik) 

2) Penampilan rapi dan tidak acak-acakan 

b. Cara subjek dalam menjawab pertanyaan 

1) Menjawab pertanyaan dengan lancar  

2) Melakukan kontak mata dengan peneliti 

3) Ekspresi wajah yang tidak menunjukkan adanya kemurungan 
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4) Tidak gelisah dalam menjawab pertanyaan seputar hubungan jarak 

jauh dan masalah yang terjadi dalam hubungan 

5) Menunjukkan sikap terbuka dalam menjawab pertanyaan 

6) Penekanan dan pengulangan jawaban ketika menjawab pertanyaan 

sehubungan permasalahan yang dihadapi subjek dan koping stres 

yang digunakan subjek 

7) Tidak ada keraguan dalam menjawab (subjek dapat menjawab 

dengan yakin dan tegas) 

c. Kondisi lingkungan di sekitar subjek yang mendukung 

F. Uji Keabsahan Data 

Pemerikasaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat 

menggunakan cara-cara seperti ketekunan pengamat, pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi, auditing baik terhadap audit kepastian maupun audit 

kebergantungan , triangulasi, kemudian uraian rinci, pengecekan anggota, 

perpanjangan keikutsertaan, kecukupan referensi, serta analisis kasus negatif 

(Moleong, 2010, h. 327-345). Pada penelitian mengenai dinamika koping stres 

wanita dewasa awal yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh kali ini, 

peneliti akan menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik 

berupa : 

1. Pemeriksaan Rekan Sejawat Melalui Diskusi 

Pemeriksaan rekan sejawat dilakukan dengan memaparkan hasil 

penelitian yang diperoleh baik hasil sementara maupun hasil akhir pada 

rekan sejawat dengan bentuk berupa diskusi (Moleong, 2010, h.332). 

Tujuan dari diadakannya pemeriksaan rekan sejawat adalah agar peneliti 

tetap bersikap jujur dan terbuka serta menjadi kesempatan untuk dapat 
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melakukan pengujian awal terhadap hipotesis dari pemikiran peneliti 

(Moleong, 2010, h.333). Rekan sejawat yang dipilih untuk melakukan 

pengecekan terhadap hasil penelitian adalah rekan yang mampu secara 

pengetahuan dan pengalaman menguasai bidang yang akan diteliti 

(Moleong, 2010, h.333).  

2. Kecukupan Referensi 

  Penggunaan video-recorder dapat menjadi salah satu teknik untuk 

menguji keabsahan data yaitu dengan menyediakan hasil rekaman dan 

catatan yang dapat dilihat dan didengarkan secara berulang-ulang yang 

membantu mengurangi keraguan dalam menafsirkan data-data karena data 

dapat langsung dicek dengan mudah (Moleong, 2010, h.180). Penggunaan 

video-recorder  digunakan dengan cara membandingkan antara hasil yang 

telah diperoleh dengan masukan-masukan yang ada.  

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain untuk dijadikan pembanding dan pengecakan terhadap data hasil 

penelitian (Moleong, 2010, h.330). Teknik triangulasi memiliki macam-

macam ragam, yaitu triangulasi penyidik, triangulasi sumber, triangulasi 

teori, dan trianguluasi metode (Denzin dalam Moleong, 2010, h.330). 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi teori dan sumber. Triangulasi teori dengan melakukan cek pada 

penemuan hasil penelitian dengan teori - teori yang ada yang berguna 

sebagai penjelasan banding (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2010, 

h.331). Triangulasi sumber bermaksud melakukan cek dan perbandingan 

ulang terhadap kebenaran suatu data yang didapatkan melalui alat dan 
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waktu yang berbeda (Patton dalam Moleong, 2010, h.330). Ada berbagai 

macam cara dalam triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data 

observasi dan wawancara, membandingkan perspektif subjek dengan 

pendapat orang lain disekitarnya, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen terkait, serta membandingkan apa yang disampaikan subjek ketika 

penelitian dengan apa yang disampaikannya diluar penelitian. Penelitian 

kali ini akan menggunakan triangulasi sumber berupa perbandingan apa 

yang dikatakan subjek saat diwawancarai dengan apa yang dikatakan oleh 

orang lain mengenai kondisi penelitian yaitu dengan melakukan wawancara 

dengan significant other . 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan sebuah usaha 

yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, membagi data tersebut 

menjadi satuan yang dapat dikelola, disintesiskan, kemudian dicari pola nya 

serta menemukan pola yang penting untuk nantinya dapat dibagikan kepada 

orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2010, h.248). Seiddel (dalam 

Moleong, 2010, h.248) memapaparkan bahwa proses analisis data kualitatif 

diakukan dengan cara: 

1. Mencatat apa yang didapatkan di lapangan dan memberi kode supaya 

sumber data tetap dapat ditelusuri 

2. Mengumpulkan, membedakan, dan mengelompokkan data-data yang 

diperoleh dalam beberapa jenis. 

3. Memikirkan bagaimana agar jenis-jenis data tersebut memiliki makna, 

kemudian menemukan pola dan hubungan sampai muncul temuan umum. 
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Peneliti memilih untuk menggunakan teknik analisis data dengan 

proses analisis secara induktif pada penelitian ini. Teknik-teknik induktif yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Membaca transkrip berulang kali 

  Melakukan pembacaan secara berulang-ulang dengan teliti kemudian 

mendalami kembali data yang ditemukan dari hasil pengumpulan data dan 

mulai mengenali segmen teks yang mencakup makna dan informasi yang 

terkait satu sama lain atau yang diulang untuk dapat mengembangkan 

kategori-kategori agar dapat dikonseptualisasikan dalam tema-tema 

melalui tiga tahap yaitu dampak awal, konfkik, dan resolusi. 

2. Melakukan koding sederhana 

Tahap selanjutnya setelah peneliti sudah membaca trasnkrip 

berulang-ulang sampai mendapatkan data yang bermakna untuk fokus 

permasalah, peneliti melakukan koding sederhana yaitu dengan 

memberikan kode pada  setiap makna yang terkait. Pemberian kode ini 

dilakukan saat peneliti membaca transkrip berulang-ulang. 

3. Menemukan tema atau kategori yang muncul 

Setelah peneliti melakukan koding, peneliti memfokuskan diri pada 

penentuan kategori yang ada dengan cara mengumpulkan menjadi satu 

koding yang serupa kemudian dikategorikan dalam kategori –kategori 

yang ada. 

4. Menemukan tema umum 

Tema umum akan muncul dan dapat ditentukan berdasarkan 

kategori-kategori yang sudah ada dan dijadikan kesimpulan hasil 

penelitian, dimana dalam hal ini peneliti akan menyimpulkan mengenai 


