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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Menurut Gunawan (2016) penelitian kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang hasilnya tidak berupa hitungan atau tidak 

melalui proses statistik. Metode kualitatif mencoba untuk 

menganalisa secara mendalam dan mengambil makna dari suatu 

peristiwa dari tingkah laku manusi sebagai objek penelitian dan 

disajikan secara deskriptif.  

Creswell (dalam Herdiansyah, 2011) menyebutkan ada 

beberapa model penelitian kualitatif seperti studi kasus, 

fenomenologi, biografi, grounded theory, dan etnografi. Model 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah fenomenologi. Creswell 

(dalam Herdiansyah, 2011) menjelaskan fenomenologi merupakan 

model penelitian yang berkaitan dengan suatu fenomena. Model ini 

digunakan untuk mencari dan memahami pengalaman individu yang 

berkaitan dengan fenomena yang pernah dialami dan bagaimana 

individu tersebut memaknainya. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, peneliti perlu mempersiapkan ketiga faktor yang saling 

berkaitan seperti subjek, lokasi dan fenomena yang dialami. 
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B. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian coping stress pada tim eksekusi pidana mati, 

yang menjadi subjek penelitian adalah anggota Brimob yang pernah 

bertugas menjadi tim eksekusi pidana mati dan masih aktif menjadi 

anggota Polri sampai saat ini. Tim eksekusi yang dimaksud adalah 

tim pengawal dan pengikat, serta tim eksekutor. Subjek yang akan 

diteliti berasal dari Brimob Polda Jateng, karena Brimob Polda 

Jateng cukup sering mendapat tugas menjadi tim eksekusi pidana 

mati.  

Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian 

kualitatif ini adalah purposive sampling, yang sifatnya sesuai dengan 

maksud dan tujuan peneliti. Creswell (dalam Herdiansyah, 2011) 

menjelaskan teknik dalam pemilihan purposive sampling dilakukan 

dengan mengidentifikasi karakteristik yang dibutuhkan peneliti, 

selanjutnya peneliti mencari subjek yang berhubungan dengan 

perspektif karakteristik tersebut.  

Karakteristik yang dibutuhkan peneliti adalah: 

1. Anggota brimob yang pernah menjadi tim walikat pidana mati. 

2. Terakhir bertugas pada tahun 2016. 

3. Anggota pernah mengalami situasi stres yang berkaitan dengan 

tugas menjadi tim walikat pidana mati, sehingga dari tekanan 

yang dialami tersebut  dapat ditemukan coping apa yang 

dilakukan.  
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Gunawan (2016) menjelaskan wawancara merupakan 

perbincangan yang di dalamnya ada peran, sebagai pewawancara dan 

sebagai informan, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan 

yang sudah disiapkan kemudian informan menjawab pertanyaan tadi 

dengan relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 Pada penelitian ini, digunakan wawancara yang semi 

terstruktur. Lebih lanjut dijelaskan oleh Herdiasyah (2011) dalam 

wawancara semi terstruktur ini jawaban dan pertanyaan yang 

diberikan dapat fleksibel namun tetap terkontrol. Pewawancara dapat 

mengembangkan pertanyaan dari jawaban subjek untuk 

mendapatkan informasi lebih dalam, sehingga mendapatkan 

pemahaman pada suatu fenomena yang diteliti. 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitiaan ini 

adalah :  

a. Latar belakang subjek 

b. Pengalaman subjek bergabung dengan Satuan Brimob 

Polda   Jateng 

c. Pengalaman subjek ketika melaksanakan tugas eksekusi 

hukuman  mati 

d. Coping stress subjek yang menjadi tim walikat eksekusi 

pidana mati  
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2. Observasi 

Metode pengambilan data selanjutnya adalah observasi.  

Menurut Cartwright & Cartwright (dalam Herdiansyah, 2011) 

menjelaskan observasi merupakan suatu proses untuk melihat dan 

mengamati perilaku secara rinci dan terarah untuk suatu tujuan 

tertentu. Perilaku dalam observasi merupakan perilaku yang dapat 

langsung dilihat, didengar, dihitung dan juga dapat diukur.  

Pada penelitian ini digunakan observasi non partisipan, 

dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek, 

namun hanya mengamati secara mandiri situasi dan perilaku 

(Basrowi & Suwandi, 2008). Observasi non partisipan menggunakan 

metode anecdotal record dimana yang dapat diamati adalah 

perilaku-perilaku unik yang dianggap penting dan bermakna. 

Misalnya seperti bahasa tubuh, perilaku yang berulang, tatapan mata, 

nada suara, dan ekspresi wajah yang muncul dan terlihat saat 

menceritakan pengalamannya kemudian dicatat (Herdiansyah, 2011). 

D. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2000) menjelaskan beberapa teknik keabsahan 

data, namun pada penelitian ini hanya menggunakna beberapa teknik 

untuk menguji keabsahan data, seperti : 

a. Perpanjangan keikutsertaan.  

Dilakukan peneliti dengan terjun langsung dalam latar penelitian 

dengan tambahan waktu, untuk meningkatkan ruang lingkup 

penelitian yang artinya dapat meningkatkan keyakinan pada data 

yang diambil. Perpanjangan waktu penelitian membuat observasi 
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dilakukan lebih detail sehingga kebenaran atau ketidakbenaran 

data dapat dipastikan serta dapat membangun kepercayaan diri 

subjek. 

b. Triangulasi. 

Merupakan teknik pengecekan atau membandingkan dengan 

sumber di luar data yang diperoleh yang dibagi menjadi sumber, 

metode dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara yang 

telah dilakukan. Untuk mencocokkan antara  keterangan dari 

subjek dengan data lain yang telah diperoleh. Triangulasi metode 

yaitu pengecekan kepercayaan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data pada sumber dan metode yang sama. 

Triangulasi teori adalah menyesuaikan hasil data dengan beberapa 

teori yang ada untuk dibandingkan.    

c. Mendiskusikan hasil analisis dengan rekan sejawat. 

Mendiskusikan hasil analisa sementara dengan rekan sejawat 

seperti dosen, teman atau masyarakat lainnya. 

d. Kecukupan referensial 

Mengecek atau mengkonfirmasi kembali data yang telah diperoleh 

melalui media seperti video atau rekaman pada waktu penelitian. 

Keabsahan data disebut juga sebagai validitas. Menurut 

Alsa (2010) validitas dalam penelitian kualitatif adalah 

kepercayaan terhadap data yang didapat dan telah dianalisa, 

sehingga dapat mempresentasikan hasil yang akurat di lapangan. 
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E. Metode Analisis Data 

 Menurut Creswell (dalam Herdiansyah, 2011) yang 

menjelaskan poin penting dalam melakukan analisis data adalah: 

1. Analisi data kualitatif dapat dilakukan secara bersamaan antara 

pengumpulan data, menginterpretasikan kemudian menuliskan 

naratif. 

2. Proses analisis data dipastikan sudah dilakukan sesuai proses 

reduksi data dan interpretasi. Prosesnya yaitu dari data yang 

telah diperoleh selanjutnya direduksi ke dalam pola-pola 

tertentu, lalu dilakukan kategori tema, kategori-kategori tersebut 

diinterpretasikan sesuai skema-skema yang telah didapat.  

3. Data hasil reduksi diubah dalam matriks, dari matriks tersebut 

dapat dilihat hubungan kategori data, data dari informan atau 

dari kategori lain.  

4. Coding atau prosedur pengodean  merupakan hasil dari data 

yang diubah menjadi skrip kemudian diberi kode berdasarkan 

kategori tertentu. Coding digunakan untuk mereduksi informasi 

ke dalam tema atau kategori yang sudah ada. 

5. Hasil analisa data yang sudah melewati prosedur reduksi dan 

telah berbentuk matriks yang diberikan kode, selanjutnya 

disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih. 

 

 

 


