
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mempelajari dinamika 

interaksi sosial pada pasien pseudotumor mata. Menurut Moleong (2010), 

penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari dan menemukan pengertian 

atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks 

khusus. Oleh sebab itu metode kualitatif digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) 

menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Pendekatan seperti ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).  

Metode fenomenologis dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian 

kualitatif ini yang didasarkan pada paparan (Moleong, 2010) bahwa 

dengan tipe penelitian fenomenologis seharusnya diusahakan agar dapat 

menunjukkan pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek 

yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada 

penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama 

seseorang. 

Untuk memperoleh gambaran keseluruhan dan jelas mengenai 

pola interaksi sosial pada penderita pseudotumor mata, maka peneliti 



 

 

menggunakan tipe fenomenologis yang akan menekankan dan fokus 

kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-

interpretasi dunia (Moleong, 2010). 

B. Tema-tema Yang Diungkap 

Tema yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu permasalahan 

yang dialami penderita pseudotumor mata ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar dan bagaimana mengatasinya yang meliputi: rasa sakit 

yang dialami penderita pseudotumor mata, harga diri rendah, hambatan 

kontak dan komunikasi yang dialami penderita pseudotumor mata dan 

rasa takut tertular dari masyarakat lingkungan sekitar terhadap penderita 

pseudotumor mata. 

C.  Prosedur Penentuan Subjek  

Dalam penelitian kualitatif mempunyai pedoman mengenai 

bagaimana memilih subjek atau objek penelitian yang tepat sesuai dengan 

topik permasalahan penelitian, meskipun tidak dalam bentuk prosedur 

yang baku seperti pada penelitian kuantitatif (dalam Hitiyahubessi, 2015). 

Penelitian kualitatif mempunyai dasar filosofis yang beda, tidak 

menekankan jumlah melalui perolehan sampel acak namun berupaya 

untuk menggali lebih dalam tentang sudut pandang dan konteks subjek 

penelitian (Poerwandari, 2005).  

Menurut Djarwanto dan Subagyo (1994), sampel adalah sebagian 

dari populasi yang karakteristiknya hendak di selidiki, dan di anggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah 



 

 

populasinya). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Menurut Winarsunu (2006),  

purposive sampling di kenakan pada sampel yang karakteristiknya sudah 

di tentukan dan di ketahui lebih dulu berdasarkan ciri dan sifat 

populasinya. Oleh sebab itu,dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sampel sebanyak tiga orang. Sampel tersebut adalah penderita 

pseudotumor mata yang masih menjalani pengobatan rawat jalan di 

RSUP Dr.Kariadi Semarang.  

D.   Teknik Pengumpulan Data  

Poerwandari (2005), menyatakan bahwa tipe pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif beragam, disesuaikan dengan topik masalah, 

tujuan dan sifat obyek yang diteliti. Metode dasar yang sering digunakan 

yaitu metode observasi dan wawancara. Guna mendapatkan data yang 

sesuai dengan topik masalah dan tujuan penelitian, maka diperlukan 

beberapa metode. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti yaitu metode wawancara dan observasi terhadap 

subyek yang bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek yang ingin diteliti 

agar memperoleh hasil yang maksimal. 

1. Metode Wawancara 

Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap subjek dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang berupa pedoman wawancara. 

Penggunaan instrumen dalam penelitian ini diperlukan agar apa yang 

ditanyakan selama proses wawancara tidak ada yang terlewatkan dan 



 

 

tidak keluar dari tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara 

mendalam (in-depth interview) dengan bentuk pertanyaan terbuka (open-

ended) yang bersifat fleksibel, hal ini diharapkan agar tidak bersifat kaku 

sehingga menjadikan subjek menceritakan pengalamannya lebih 

mendalam mengenai pertanyaan yang diajukan. 

Informasi yang harus ditanyakan dalam proses wawancara meliputi: 

a. Permasalahan yang dihadapi penderita pseudotumor  mata 

b. Tindakan-tindakan yang dilakukan penderita pseudotumor  mata untuk 

mengatasi permasalahan 

c. Interaksi sosial penderita pseudotumor  mata dengan lingkungan 

(interaksi dengan orang lain, anak dan keluarga) 

d. Seperti apa subjek memaknai hasil interaksi sosial yang dilakukan 

2. Metode Observasi 

Di tahap observasi ini hal yang dilakukan yaitu melakukan 

observasi kepada subjek saat wawancara berlangsung. Seperti terjadinya 

perubahan sikap, emosi dan ekspresi subjek misalnya muncul perasaan 

sedih, terharu dan marah diiringi dengan intonasi suara yang tinggi, mimik 

wajah yang berubah, terdiam sejenak lalu melanjutkan ceritanya kembali. 

Adanya rasa takut atau tidak saat proses wawancara berlangsung, sikap 

santai ketika bercerita juga mengamati aktifitas sehari-hari yang dilakukan 

subjek.  

Perilaku yang diobservasi dalam penelitian ini meliputi : 

a.  Perilaku yang berhubungan dengan interaksi sosial 



 

 

b. Perilaku yang berhubungan komunikasi dengan orang lain, anak dan   

keluarga  

3. Dokumentasi  

Dalam metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan topik penelitian serta 

arsip yang mendukung dalam penelitian ini. Data itu adalah data dari 

rekam medik pasien pseudotumor mata RSUP dr.kariadi Semarang. 

Termasuk data-data visual berupa dokumentasi foto.  

E. Kredibilitas Penelitian  

Kredibilitas penelitian kualitatif terletak pada keberhasilannya dalam 

mencapai maksud menggali secara mendalam mengenai masalah atau 

mendeskripsikan tempat, situasi, proses, kelompok sosial atau pola 

interaksi yang kompleks (Poerwandari, 2005). Dalam penelitian kualitatif 

hal yang sering ditanyakan adalah sejauh mana kredibilitas dari penelitian 

itu. Apakah sudah memenuhi standar dari penelitian ilmiah atau belum 

yaitu konsep validitas, reliabilitas, dapat diuji dan diulangnya suatu 

penelitian serta keobjektifitasannya. Hal lain yang penting dalam 

meningkatkan generabilitas dan kredibilitas penelitian kualitatif yaitu 

dengan melakukan triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan. 

Triangulasi mengacu kepada upaya mengambil sumber-sumber data yang 

berbeda, dengan cara berbeda untuk memperoleh kejelasan mengenai 

suatu hal tertentu.  



 

 

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis memakai triangulasi 

dengan sumber membandingkan data mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda (Patton dalam Moleong, 2010). Penulis hanya menggunakan tiga 

cara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, tiga cara tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan apa yang 

dikatakan subjek secara pribadi. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Dalam hal  ini, bukan kesamaan pandangan atau pendapat 

yang dicari namun akan di dapatnya alasan apabila terjadi suatu 

perbedaan.  

F. Teknik Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Analisis data kualitatif 

menurut (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2010) adalah usaha yang 

dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memisah-misahkannya sehingga menjadi satuan yang bisa dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan yang dipelajari serta membuat keputusan apa yang bisa 

diceritakan pada orang lain. Metode analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pengodean deskriptif dimana peneliti hanya 



 

 

meringkas pesan dari sebuah bagian kecil data kualitatif dalam sebuah 

kata atau frasa pendek (Saldana, 2009). 

Dalam penelitian ini, hasil wawancara direkam dalam handphone 

kemudian membuat transkripnya secara verbatim, hasil verbatim dibaca 

beberapa kali untuk memperoleh gambaran tentang subjek dan agar lebih 

mengenal subjek lebih dalam, memilih data yang relevan dengan topik 

pembahasan dalam penelitian, melakukan analisis data yang relevan 

dengan topik bahasan, membuat bagan berdasar data-data yang di 

dapatkan, lalu menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang 

diperoleh. 

G. Tahapan Penelitian  

Dalam tahap persiapan ini dimulai dengan penyusunan pedoman 

wawancara berdasarkan teori yang ada pada tinjauan pustaka. Peneliti 

menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat digunakan peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

dan tujuan penelitian. Setelah penyusunan selesai, peneliti menyerahkan 

pedoman tersebut kepada pembimbing untuk kemudian direvisi apabila 

pedoman yang ada belum menggali permasalahan secara utuh.  

Saat pedoman wawancara dianggap sudah cukup, peneliti 

menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan 

dalam penelitian ini. Yang harus dilakukan pertama kali dalam tahap 

pelaksanaan penelitian adalah mengajukan persetujuan responden agar 

bersedia di wawancarai. Setelah penelitian selesai, peneliti mulai menulis 



 

 

laporan. Peneliti melaporkan hasil wawancara, observasi, catatan di 

lapangan dan dokumentasi yang di peroleh peneliti selama di lapangan. 

Bentuk laporan peneliti sesuai dengan laporan penelitian kualitatif yang 

sudah ditentukan dari universitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


