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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pendekatan Penelitian 

Dalam suatu penelitian ilmiah, peneliti memerlukan suatu 

metode penelitian untuk digunakan sebagai dasar dan acuan dalam 

melaksanakan penelitian. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, yaitu mendapatkan gambaran tentang bagaimana dinamika 

psikologis perilaku kesurupan pada remaja, maka metode yang cocok 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010, h.4) 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. 

Kemudian Jane Richie (dalam Moleong, 2010, h.6) cenderung 

memberikan penjelasan yang berbeda tentang definisi metode 

penelitian kualitatif. Menurutnya metode penelitian kualitatif 

merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektif-

perspektif di dalam dunia, dari segi konsep, persepsi, perilaku dan 

persoalan tentang manusia yang sedang diteliti. Sedangkan menurut 

Moleong (2010, h.6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa saja yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, perilaku, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk 
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 kata-kata dan bahasa, pada sebuah konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu fenomenologi, studi kasus, interaksi simbolik, 

kebudayaan, etnometodologi, etnografi, dan ground theory. Peneliti 

memilih untuk menggunakan pendekatan fenomenologi pada penelitian 

ini. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan peneliti 

mampu memahami fenomena kesurupan yang terjadi pada usia remaja. 

B. Tema yang Diungkap 

1. Faktor-faktor yang memengaruhi kesurupan : hal-hal yang 

menyebabkan subjek mengalami kesurupan, baik dari dalam diri 

subjek maupun dari luar. 

2. Proses terjadinya kesurupan : terdiri dari tiga tahap, diantaranya 

adalah proses yang terjadi pada saat pra kesurupan, saat kesurupan, 

hingga pasca kesurupan. 

C. Subjek Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan apabila 

anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

gambaran tentang bagaimana dinamika psikologis perilaku kesurupan 

pada remaja, oleh sebab itu subjek yang dipilih dalam penelitian ini 
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memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Berada pada usia remaja (usia 12 hingga 21 tahun) 

2. Pernah mengalami kesurupan pada usia remaja 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan adalah 

dengan metode wawancara. Menurut Moleong wawancara dapat 

didefinisikan sebagai sebuah percakapan dengan maksud tertentu 

dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). 

Pewawancara (interviewer) adalah orang yang mengajukan 

pertanyaan kepada interviewee, sedangkan interviewee adalah orang 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyan itu (Moleong, 

2010, h.186).  

Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur 

(semistructure interview) dimana pada saat pelaksanaanya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui pendapat yang dimiliki oleh interviewee 

sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka. Peneliti juga perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 

apa saja yang dikemukakan oleh interviewee. Sebelum wawancara 

dilakukan, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai berikut : 
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a. Data diri subjek (asal daerah, usia sekarang, usia saat kesurupan, 

pertama kali kesurupan, dll.)   

b. Alur peristiwa kesurupan dapat terjadi (gejala sebelum 

kesurupan, gejala saat kesurupan, gejala sesudah kesurupan) 

c. Faktor-faktor yang memengaruhi kesurupan (stres, takut/cemas, 

menstruasi, lelah dan tidak sehat, kepribadian subjek, gambaran 

lokasi kesurupan, gambaran waktu kesurupan, trauma, melamun, 

keyakinan terhadap hal gaib) 

2. Tes Grafis 

Menurut Karyono dan Listiara (dalam Harsono, 2012, h.62) 

tes menggambar atau tes grafis merupakan salah satu teknik proyeksi 

yang digunakan untuk mengklasifikasi dan memahami kepribadian 

seseorang dalam bentuk gambar. Peneliti akan menggunakan tes 

DAP (Draw a Person) dalam penelitian ini guna mengetahui 

kepribadian subjek lebih mendalam. Tes DAP ini sangat sesuai untuk 

mengetahui berbagai dorongan yang ada dalam diri seseorang, 

kecemasan dan konflik-konflik yang mungkin dialami subjek 

(Wibhowo, 2014, h.51). 

3. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan, makna, 

sudut pandang responden terhadap suatu kejadian, peristiwa, atau 

proses yang telah diamati. Melalui teknik ini, peneliti akan melihat 

tacit understanding atau pemahaman yang tidak terucapkan pada 

saat proses wawancara berlangsung (Alwasilah, 2008, hal. 154-155). 
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Pada proses ini, peneliti akan melakukan observasi pada saat proses 

wawancara dan tes grafis berlangsung. Hal yang akan diobservasi 

diantaranya adalah gerak-gerik dan ekspresi subjek saat menjawab 

pertanyaan dan juga pada saat tes grafis berlangsung. 

E. Metode Keabsahan Data 

1. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara terkait proses analisis yang tentatif 

atau konstan, kemudian juga dapat diartikan sebagai suatu usaha 

untuk membatasi dari berbagai pengaruh serta mencari apa yang 

dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. 

Selain itu ketekunan pengamatan juga bermaksud menemukan 

unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara lebih teperinci (Moleong, 2010, h.329). Pada 

penelitian ini, hendaknya peneliti lebih teliti dan rinci dalam 

menemukan dan mengambil data agar data yang diambil pada saat di 

lapangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data benar-benar 

akurat. 

2. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang telah diperoleh dalam sebuah bentuk diskusi 

dengan rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat merupakan pemeriksaan 

yang bertujuan untuk me-review persepsi, pandangan dan analisis 
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yang sedang dilakukan dengan cara mengumpulkan rekan-rekan 

yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang 

sedang diteliti (Moleong, 2010, h.332-334). 

3. Uraian Rinci 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil 

penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat 

mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkap secara khusus segala 

sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia mampu memahami 

penemuan-penemuan yang diperoleh. Temuan tersebut tentunya 

bukan merupakan bagian dari uraian rinci, melainkan penafsirannya 

dilakukan dalam bentuk uraian dengan segala bentuk 

pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata (Moleong, 

2010, h.337-338). 

F. Analisis Data 

Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup tiga tahap, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data memfokuskan pada bagian terkecil dalam data 

yang telah diperoleh lalu disatukan. Setelah disatukan, dibuatlah 

koding. Koding merupakan sebuah kode pada tiap “satuan” agar 

dapat ditelusuri data atau satuannya, berasal dari sumber yang mana. 

Reduksi data berguna untuk meneliti hal-hal yang penting lalu 
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menarik kesimpulan dari data yang ada (Moleong, 2010, h.288). 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penarikan kesimpulan dari suatu 

informasi yang telah didapat sebelumnya. Metode dalam penyajian 

data ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian dipadukan 

dengan teori-teori yang ada sebagai inti dari penelitian ini. 

3. Menarik Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan seluruh hasil data yang ada, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menarik 

kesimpulan dari hasil data-data yang telah diperoleh. Diharapkan 

peneliti dapat memberi gambaran secara menyeluruh terkait hasil 

penelitian yang telah dilakukan dalam kesimpulan tersebut. 

 


