
 
 

54 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Wahyuni 

(2012) penelitian kualitatif adalah pendekatan induktif yang memiliki tujuan 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai pengalaman dari 

orang atau kelompok tertentu. Sedangkan Denzin & Lincoln (2009) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah multi-metode yang terfokus 

pada pendekatan naturalistik untuk materi pokoknya dan melibatkan unsur 

interpretif; yaitu mencoba untuk menafsirkan fenomena dan memahami 

makna di dalamnya.  

Mengacu pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

menurut pandangan manusia yang diteliti. Atau dengan kata lain adalah 

usaha untuk memperoleh ‘makna’ yang berasal dari ide, persepsi, pendapat 

atau kepercayaan orang yang diteliti. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti 

adalah bersifat subjektif dan dinamis. Sifat subjektif di dalam permasalahan 

ini dapat diartikan sebagai sebuah pengalaman yang unik; mengenai atau 

menurut pandangan (perasaan) subjek. Sedangkan sifat dinamis yang 

dimaksudkan adalah tidak menetap; ada kemungkinan untuk berubah 

menyesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, peneliti memilih 
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menggunakan metode penelitian kualitatif ini dalam menentukan cara untuk 

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

tersebut. 

Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, 

seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2014), yaitu sebagai berikut: 

mendapatkan informasi atau data dari sumber asli, peneliti mengumpulkan 

data secara mandiri tanpa tergantung pada peneliti lain, mengumpulkan 

data dari beragam sumber, membuat analisis data secara induktif dengan 

menyusun pola-kategori-tema dan secara deduktif memeriksa 

ketercukupan data, mengungkap makna yang terungkap dari partisipan 

sebagai fokus penelitian, rancangan awal penelitian ini tidak tersusun 

secara ketat karena kondisi di lapangan yang dinamis membuat penelitian 

kualitatif menjadi sangat fleksibel, latar belakang peneliti berpotensi 

membentuk interpretasi dan arah penelitian, dan yang terakhir adalah 

memahami persoalan secara menyeluruh dari berbagai macam perspektif 

dan faktor-faktor yang muncul, dengan mengidentifikasi interaksinya, untuk 

mengembangkan gambaran kompleks dari masalah atau isu yang diteliti. 

Secara lebih khusus, penelitian kualitatif ini menggunakan 

pendekatan fenomenologis.  Bartens (1987) menyebutkan bahwa ilmu 

fenomenologi berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas 

yang tampak. Fenomenologi memanfaatkan pengalaman intuitif atas 

fenomena, sesuatu yang hadir dalam refleksi fenomenologis, sebagai titik 

awal dan usaha untuk mendapatkan hakekat dari pengalaman yang 



 
 

56 
 

diterimanya.  Pendekatan fenomenologis sebagai salah satu pendekatan 

dalam psikologi cenderung memandang aktif individu atau manusia sebab 

pendekatan ini berhubungan erat dengan pandangan pribadi mengenai 

dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapi individu 

yang bersangkutan. Penekanan pendekatan fenomenologis adalah 

eksistensi manusia itu sendiri. Dengan kata lain, peneliti akan membangun 

esensi dari pengalaman individu untuk sebuah deskripsi yang kaya dan rinci 

dari pusat fenomena. 

Beberapa prinsip pendekatan fenomenologis menurut Alfred Schutz, 

dalam Holstein & Gubrium (2009): (1) eksperiensial dan subjektif, (2) 

mengamati secara personal dan menginterpretasikan bentuk-bentuk yang 

dapat dikenali serta dipahami dan dianggap nyata, (3) membuka 

kemungkinan bagi setiap individu untuk membuat interpretasi atas 

pengalaman, maksud, motivasi dan intersubjektifitas berdasarkan “bekal 

pengetahuan” yang dimiliknya, (4) tipifikasi (penalaran) membantu 

pemahaman akan objek-objek pengalaman ke dalam bahasa sebab 

sebuah kata kata selalu memiliki makna dan selalu berhubungan dengan 

anutannya, (5) intersubjektifitas yang terkait dengan pengalaman individu 

tentang dunia adalah sama persis satu dengan yang lainnya di dalam 

interaksi melalui bahasa. 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang pernah ditahbiskan 

menjadi seorang imam biarawan di dalam Gereja Katolik dan kemudian 

meninggalkannya. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data kualitatif terkait erat dengan dengan 

masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, serta sifat objek yang 

diteliti. Peneliti melakukan beberapa prosedur, sesuai dengan pendapat 

Creswell (2014), yaitu mengidentifikasi sumber data, menentukan jumlah 

partisipan dan menentukan jenis pengumpulan data. 

Pertama, mengidentifikasi individu yang dipilih untuk penelitian. Hal 

ini bertujuan untuk membantu memahami masalah dan pertanyaan 

peneliti, sehingga tidak memerlukan random sampling seperti dalam 

penelitian kuantitatif. Miles & Huberman (dalam Creswell, 2014) 

menyebutkan empat aspek yang penting yaitu (a) pengaturan, yaitu di 

mana penelitian akan berlangsung, (b) pelaku, yaitu individu yang akan 

diwawancarai, (c) peristiwa, yaitu apa yang telah dilakukan individu yang 

akan diwawancarai, dan (d) proses, yaitu sifat yang berkembang dari 

peristiwa yang dilakukan oleh individu. 

Kedua, menentukan jumlah individu untuk terlibat dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini hanya dua subjek yang bersedia untuk diwawancarai.  
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Ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. 

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara. Banister (dalam Poerwandari, 1998) menjelaskan bahwa 

wawancara adalah suatu proses percakapan dan tanya jawab yang 

diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna 

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap topik tersebut. Peneliti 

melakukan wawancara dengan narasumber dan informan melalui tatap 

muka dan telepon.  

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti 

menyiapkan sebuah kerangka besar untuk dieksplorasi; menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan penelitian ini dan 

membaginya dalam beberapa kategori. Wawancara semi terstruktur 

bersifat fleksibel sebab membuka kemungkinan untuk pertanyaan-

pertanyaan baru yang relevan dan menarik selama berlangsungnya 

wawancara (Wahyuni, 2012). Dengan kata lain peneliti memahami bahwa 

partisipan atau responden adalah unik dan majemuk, sehingga peneliti 

harus bersikap fleksibel selama proses wawancara. Paduan antara 

kerangka besar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan fleksibilitas 

dalam wawancara dapat menghasilkan in-depth interview  atau wawancara 

mendalam (Fontana & Frey,  2009).  
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D. Tema yang Diungkap 

Creswell (2014) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi memerlukan pertanyaan sentral untuk hasil yang 

lebih spesifik. Ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

mungkin secara luas dinyatakan tanpa referensi khusus dari literatur yang 

ada atau tipologi pertanyaan. Secara khusus pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan adalah mengenai esensi dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam konteks atau situasi apa dan pada saat mana mereka 

mengalaminya. 

Berdasarkan uraian dari Bab II, Tinjauan Pustaka, peneliti telah 

menyusun beberapa tema yang akan digunakan untuk mendalami dinamika 

psikologis individu yang meninggalkan imamatnya. Tema-tema dan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah panggilan. 

2. Proses laikalisasi. 

3. Pemikiran konstruktif akan masa lalu, masa kini dan masa yang akan 

datang. 

4. Dinamika Resiliensi pada individu yang meninggalkan imamat. 

 

Berdasarkan tema-tema yang akan diungkap tersebut,  wawancara 

akan diarahkan untuk menemukan jawaban-jawaban tentang: 

1. Dinamika panggilan sebelum masa pendidikan, selama menjalani 

masa pendidikan, sesudah menerima tahbisan imamat. 
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2. Alasan meninggalkan imamat dan kesulitan atau tantangan yang 

dihadapi selama proses laikalisasi 

3. Dinamika kehidupan pasca meninggalkan imamat terutama ditinjau 

dari sisi profesi, ekonomi dan relasi sosial (tantangan dan proyeksi 

masa depan) 

4. Karakteristik resiliensi yang terbentuk dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiliensi. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kelanjutan 

pengembangan studi kualitatif, yaitu, pengumpulan data dan laporan 

temuan. Ada banyak temuan dan informasi yang didapatkan dalam 

penelitian kualitatif, namun tidak semuanya dapat digunakan. Peneliti 

menyaring informasi dan data tersebut ke dalam sejumlah tema yang 

spesifik. Untuk itu peneliti telah menyusun langkah-langkah yang dapat 

digunakan untuk menyusun analisis data, seperti yang disarankan oleh 

Creswell (2014), yaitu sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menyiapkan data: peneliti telah menyalin wawancara, 

memindai materi, mengetik catatan lapangan dan memilah-milah 

serta mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada 

sumber-sumber informasi. 

2. Membaca data secara komprehensif:  langkah ini bertujuan 

memberikan pengertian umum dari informasi yang diperoleh dan 
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untuk merefleksikan makna secara keseluruhan; yaitu tentang ide-

ide umum partisipan, kesan, kredibilitas, dan kegunaan informasi. 

3. Membuat coding dari semua data: Coding adalah proses 

pengorganisasian data dengan mengumpulkan potongan teks atau 

gambar yang berupa segmentasi kalimat (atau paragraf) atau 

gambar ke dalam kategori dan menulis kata yang mewakili kategori 

tersebut dengan istilah yang berdasarkan dari bahasa yang 

sebenarnya dari partisipan (istilah ini disebut in vivo). 

4. Menggunakan proses coding untuk menghasilkan deskripsi yang 

lebih terinci dari orang-orang, setting, kategori-kategori atau tema-

tema untuk analisis. Penggunaan coding memiliki tujuan untuk 

menghasilkan sejumlah tema, setidaknya 5 – 7 tema, untuk studi 

penelitian. Tema-tema ini muncul ssebagai temuan utama dalam 

penelitian kualitatif dan sering digunakan sebagai judul pada bagian 

temuan. Temuan ini harus menampilkan berbagai prespektif individu 

dan didukung oleh beragam kutipan dan bukti tertentu.  

5. Memproses deskripsi dan tema yang akan diwakili dalam narasi 

kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan narasi untuk 

menyampaikan temuan analisis; yang menyebutkan kronologi 

peristiwa, pembahasan rinci beberapa tema (dengan subtema, 

ilustrasi tertentu, beberapa perspektif dari individu) atau diskusi 

dengan tema interkoneksi.  
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6. Membuat interpretasi dari temuan atau hasil. Esensi dari gagasan ini 

adalah menangkap pelajaran apa yang didapat dari temuan atau 

hasil tersebut. Pelajaran ini menjadi interpretasi pribadi peneliti dan 

atau menjadi makna yang berasal dari perbandingan temuan 

sebagai konfirmasi atau negasi informasi yang diperoleh dari literatur 

atau teori yang ada. Interpretasi ini ini juga dapat melahirkan 

pertanyaan-pertanyaan baru yang dihasilkan oleh data dan analisis 

yang tidak diprediksikan sebelumnya dalam penelitian ini. 

 

F. Validitas 

Validitas adalah salah satu kekuatan dari penelitian kualitatif dan 

didasarkan pada menentukan apakah temuan memiliki akurasi dari sudut 

pandang peneliti, partisipan maupun pembaca (Creswell & Miller, dalam 

Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu uji 

kesahihan dan keandalan menurut Creswell (2014) yaitu dengan 

triangulasi. Triangulasi yang dimaksudkan adalah triangulasi metode, yaitu 

membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk 

mendapatkan kebenaran informasi yang dapat diandalkan dan gambaran 

yang lengkap mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan tiga 

cara, yaitu pertama melalui wawancara subjek, kedua melalui observasi 

atau pengamatan, ketiga melalui wawancara informan terkait.  

Wawancara dilakukan terhadap dua orang yang sudah bersedia 

menjadi narasumber. Observasi atau pengamatan dilakukan pada saat 
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melakukan wawancara dengan mengamati reaksi yang muncul saat 

wawancara terutama cara menjawab dan bahasa tubuh. Wawancara 

informan dilakukan terhadap empat orang yang mengenal subjek secara 

pribadi, terutama yang mengetahui proses perubahan status yang dialami 

kedua subyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


