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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian dengan judul “FENOMENA STRES DAN CARA 

MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA PEREMPUAN KASUS 

NARKOBA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN  KELAS IIA 

PEREMPUAN SEMARANG” menggunakan Metode Penelitian 

Fenomenologi. Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Hamdi dan 

Baheruddin, 2014, h. 3), metode penelitian merupakan cara perpikir,  

berbuat yang telah dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan 

penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan penelitian 

fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa yang dialami  oleh orang 

kehidupan ini, termasuk interaksi dengan orang lain (Danim dan Darwis, 

2003, h. 80). 

Menurut Nana Syaodih (dalam Alfianika, 2015, h. 22-23), Penelitian 

kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok. Moleong mengatakan bahwa penelitian  kualitatif merupakan 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Menurut Subana 

dan Sudrajad, penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan 

seusai setelah suatu masalah diteliti secara kuantitatif tetapi belum 

terungkap kebenarannya. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang 

diamatinya. (dalam Alfianika, 2015, h. 22-23)  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

fenomenologi  karena	mengacu kepada kenyataan, dalam hal ini kesadaran 

tentang sesuatu benda secara jelas, dan ingin memahami arti peristiwa dan 

kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi –situasi 

tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi menekankan  

pengalaman subyektif dan fenomenologikal dan kesadaran dari persepektif 

pokok dari seseorang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan 

fenomenologi sangat sesuai untuk mengungkap fenomena koping stress 

pada narapidana kasus narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA 

Semarang 

 

B. Tema yang Diungkap 

Dalam penelitian kualitatif yang berjudul “Fenomena Stres Dan 

Koping Stres Pada Narapidana Wanita Kasus Narkoba Di Lembaga 

Permasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang” dengan masalah yang sering 

dijumpai pada narapidana, peneliti ingin mengungkap  tema sebagai berikut: 

a. Masalah-masalah yang dialami Narapidana. 

b. Stres pada Narapidana 

c. Koping stres pada narapidana. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah narapidana wanita. 

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu 

memilih responden berdasarkan pertimbangan subyektifnya bahwa 

responden dapat memberikan informasi yang memadai untuk menjawab 
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pertanyaan penelitian. Responden dianggap paling tahu tentang apa yang 

diharapkan peneliti (dalam Oktavia, 2012, h. 42). Karakteristik subyek 

penelitian ini adalah narapidana wanita yang menjalani masa tahanan 

selama lima tahun, berkeluarga di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA 

Semarang. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah obsevasi dan wawancara. Kedua metode pengumpulan data tersebut 

akan uraikan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

amatan visual dengan menggunakan panca indra. Kemampuan 

melakukan observasi  merupakan keterampilan tingkat tinggi  yang 

banyak memerlukan latihan. Unsur terpenting dalam observasi 

adalah mempertahankan objektivitas penilaian. Mencatat hasil 

observasi secara khusus tentang apa yang dilihat, dirasa, didengar, 

dicium dan dikecap akan lebih akurat (Asmadi, 2008, h. 170). 

Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan 

kemampuan indera manusia. Pengamatan dilakukan pada saat 

terjadi aktifitas budaya dan wawancara secara mendalam 

(Endraswara, 2006, h. 133) 

Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung dan melihat 

langsung keadaan di lapangan yaitu Lembaga Permasyarakatan 

Kelas IIA Semarang. Menurut Buffor (dalam Kimbal, 2015, h. 73) 

artinya peneliti secara langsung mengamati kegiatan atau peristiwa 

yang berkaitan dengan hubungan modal sosial termasuk 
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memperoleh informasi yang tersirat dari informan, mengungkapkan 

hal-hal yang tersembunyi. 

 Dalam observasi, peneliti dapat mencatat hal-hal, perilaku 

dan sebagainya pada waktu kejadian berlangsung atau memperoleh 

data secara langsung, baik dapat berkomunikasi secara langsung 

atau tidak. Hasil observasi diharapkan melengkapi data penelitian 

dan memperkuat keakuratan data penelitian. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan panduan 

observasi yang digunakan selama penelitian, yaitu: 

a. Kesan Umum 

1) Kondisi fisik 

2) Penampilan 

b. Cara subyek menjawab pertanyaan: 

1) Gaya bicara  

2) Lancar dalam menjawab  

3) Berani melakukan kontak mata dengan peneliti  

4) Sikap saat bersama dengan peneliti 

5) Keterbukaan atas pertanyaan yang diajukan 

6) Ekspresi wajah 

7) Melakukan penegasan dan pengulangan atas 

jawabannya. 

c. Suasana dan kondisi Lapas 

2. Wawancara 

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah tehnik 

pengumpulan kebutuhan data yang paling umun dan mudah 

digunakan jika sistem yang dianalisis tidak terlalu besar. Langkah-

langkah dasar dalam tehnik wawancara meliputi: 1) Memilih target. 
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2) Mendesaian Pertanyaan-pertanyaan, 3) Persiapan wawancara, 4) 

melaksanakan wawancara, dan 5) Menindaklanjuti hasil wawancara 

(Fatta, 2007; h. 69). Wawancara adalah metode pengumpulan data 

dalam bentuk personal yang dilaksanakan oleh pewawancara terlatih 

menggunakan protokol hal yang sama. (dalan Swarjana, 2012, h. 

104) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara 

semi terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkandung dalam 

panduan dengan fokus pada permasalahan atau area topik yang akan 

dibahas, beserta alur alur penelitian yang harus diikuti. Sebagai alat 

bantu dalam wawancara, peneliti menggunakan alat bantu yaitu 

kamera video, perekam suara, serta catatan kecil untuk mencatat hal-

hal yang penting untuk didalami lebih lanjut. 

Hal-hal yang menjadi pedoman dalam wawancara, peneliti 

membuat pedoman pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang 

berkaitan dengan: 

a. Identitas diri 

b. Kehidupan sosial 

1) Hubungan keluarga 

2) Hubungan teman-teman 

3) Hubungan dengan sesama Narapidana 

c. Kegiatan dalam Lapas 

d. Masalah yang dialami dalam Lapas 

e. Koping stress yang digunakan: 

1) Stress yang muncul 

2) Jenis koping yang digunakan 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi koping stres 
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E. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data (dalam Lapau, 2012, h. 112-113) pada penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan member 

check. Uji keabsahan data akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti kembali melakukan pengamatan di lapangan atau lokasi 

penelitian. Hal ini dilakukan agar hubungan antara peneliti dan nara 

sumber semakin akrab sehingga tidak ada lagi informasi yang 

disembunyikan. 

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian 

Peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan 

salah atau benar, dalam menjaga keabsahan dan keakuratan data. 

3. Triangulasi 

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, 

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Triangulasi 

yang digunakan sebagai berikut: 

d. Subyek Data 

Subyek data dalam penelitian ini adalah teman subyek yang tinggal 

bersama dalam satu kamar (sel) 

e. Tehnik  Triangulasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi 

sumber yaitu pengecekan informasi dari sumber yang berbeda. 

f. Metode Triangulasi 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

yaitu cara memperoleh data dengan tanya jawab kepada subyek atau 

orang yang diteliti. 

 Pada Uji Keabsahan Data dalam penelitian ini, peneliti  

menggunakan  triangulasi yang terdiri dari Subyek data, Teknik triangulasi, 

dan Metode triangulasi. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi melalui mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke unit-unit, mengklasifikasikan hal-hal yang penting dan 

yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami peneliti dan 

pembaca.(dalam Lapau, 2012, h. 95). Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik interaktif (dalam Alisya, 2005, h. 71) 

yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil 

penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan 

sebagainya. 

2. Reduksi data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan 

lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan 

dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan 

ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian. 

3. Penyajian data (display data) 
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Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan 

kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar 

mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan 

untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang 

kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan display data, agar 

kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai 

laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


