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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Alsa 

(2014, h. 29) penelitian kalitatif berasumsi bahwa manusia adalah 

makhluk yang aktif, yang mempunyai kebebasan kemauan, yang 

perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan 

perilakunya tidak didasarkan pada hukum sebab akibat. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti harus terjun langsung dan harus dapat 

mengenal subyek secara langsung tanpa ada perantara. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008, h. 4) 

mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Moleong (2008, h. 6) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  

Dari beberapa peneliti diatas mengenai penelitian kualitatif, 

maka penulis mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian 
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masalah yang didapatkan dari fenomena yang terjadi di kehidupan 

sekitarnya. Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke 

lapangan.   

B. Subjek Penelitian 

Penelitian mengenai coping stres pada atlet futsal ini 

menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive sampling). 

Purposive sampling menurut menurut Moleong (2008, h. 223)  

adalah bahwa sampel yang dipilih  berdasarkan kepada ciri-ciri yang 

dimiliki oleh subyek yang dipilih karena mempunyai ciri-ciri yang 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Subyek 

penelitian ini adalah atlet futsal yang berjumlah tiga orang. 

Karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tinggal di Semarang 

2. Anggota Venus Angels 

3. Pemain senior dan junior 

C. Metode Pengumpulan data 

1. Wawancara 

Wawancara menjadi salah satu cara untuk mendapatkan 

keterangan subjek yang optimal dalam mengumpulkan data. 

Menurut Mulyana (2001, h. 180) wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktruk 

sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, 

wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (openended 

interview). Mulyana (2001, h. 181) menjelaskan bahwa 

wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan 

dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, 

suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden 

yang dihadapi.  

Peneliti menyiapkan kerangka pertanyaan yang dapat 

disesuaikan dengan keadaan subyek, sehingga memungkinkan 

peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan 

yang diteliti.  

Beberapa pedoman yang akan ditanyakan oleh peneliti 

dalam melakukan wawancara yaitu: 

1) Pertanyaan tentang identitas subjek 

2) Latar belakang subjek memilih menjadi atlet futsal 

3) Kehidupan sosial subjek: 

a. Hubungan subjek dengan orangtua dan keluarga 

b. Hubungan subjek dengan teman-teman satu tim 

c. Hubungan subjek dengan pelatih 

4) Coping stres yang digunakan: 

a. Apa saja yang membuat subjek menjadi stres. 
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b. Coping stres apa saja yang digunakan subjek saat kejuaran 

c. Bagaimana subjek dapat mengontrol emosi saat 

kejuaraan. 

2. Observasi 

Metode observasimerupakan metode yang lebih dulu 

digunakan dalam melakukan pengumpulan data bagi peneliti.  

Cartwright dan Cartwright (dalam Herdiansyah, 2011, h. 131) 

mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara 

sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan 

mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 

kesimpulan atau diagnosis.  

Observasi yang digunakan oleh peneliti merupakan 

observasi partisipan. Becker et al (dalam Mulyana, 2001, h. 162) 

menyatakan bahwa observasi partisipan merupakan pengamatan 

yang dilakukan sambil sedikit berperan serta dalam kehidupan 

orang yang kita teliti. Peneliti akan melakukan pengamatan, 

dimana subyek dengan sukarela memberi kesempatan kepada 

peneliti untuk mengamati peristiwa yang sedang terjadi.  

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

a. Situasi latihan dan kejuaraan subjek  

b. Kondisi fisik subjek 

c. Penampilan subjek saat wawancara 

d. Perilaku subjek selama menjalani latihan, pertandingan, dan 

proses wawancara. 
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D. Metode Analisis Data 

Patton (dalam Moleong, 2008, h. 280) mengungkapkan teknik 

analisis data adalah proses mengatar urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Langkah-langkah  teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Membaca data 

Peneliti membaca dan menelaah kembali data yang telah 

diperoleh secara mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk 

menemukan informasi yang memiliki keterkaitan atau menjadi 

kunci gagasan tertentu. 

2. Memberi Koding 

Koding adalah usaha menelaah kembali jawaban-jawaban 

para responden menurut macam-macamnya. Klasifikasi itu 

dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban itu dengan 

nomor atau kode tertentu pada judul yang muncul (Moleong, 

2008, h. 282). 

Peneliti yang telah membaca data, dapat melihat 

informasi yang saling berkaitan kemudian diberi koding. 

Tindakan-tindakan subyek dalam menghadapi stres akan menjadi 

pedoman dalam pembuatan koding. Adapun koding yang 

digunakan peneliti berupa: 

a. C: coping. Tindakan ini terbagi dalam beberapa koding, yaitu: 

1) C1: Pergi ketempat hiburan atau karaoke 

2) C2: Menyimpan dendam 
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3) C3: Menyalahkan orang lain 

4) C4: Tindakan langsung 

5) C5: Mencari informasi 

6) C6: Berpaling pada oranglain 

7) C7: Menerima dengan pasrah 

8) C8: Proses Intrapsikis 

3. Menentukan kategori 

Berdasarkan proses koding, maka peneliti akan 

melakukan kategori. Kategori dilakukan dengan memilah-milah 

koding yang memiliki kesamaan. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Pengujian suatu validitas penelitian dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamat, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, analisis 

kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 2008, 327).   

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ketekunan atau Keajegan pengamatan 

Yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci 

(Moleong, 2008, h. 329). 
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2. Triangulasi 

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2008, h. 330). 

Trianguasi SumberPatton (dalam Moleong, 2008, h. 330) yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif 

3. Pemeriksaan sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

dengan rekan-rekan sejawat.Pada penelitian ini rekan sejawat 

peneliti, adalah dosen pembimbing. 

 

 

 

 

 


