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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam “Pemilihan Strategi 

Coping Stress prajurit TNI AD dalam melaksanakan ikatan dinas“ 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis ataupun lisan dari subjek beserta perilakunya yang dapat 

diamati (Bogdan & Taylor, dalam Moleong, 2002, h. 3). 

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2002, h. 3) menyebutkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tata cara dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia secara 

keseluruhan.  

A. Model Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian kualitatif dapat dibagi atas beberapa jenis, antara 

lain fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologis 

(Moleong, 2002, h. 8). Penelitian fenomenologis menurut Moleong (2002, 

h. 9) yaitu mencoba memahami arti dari peristiwa beserta kaitannya 

terhadap individu dalam situasi tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pendekatan 

penelitian fenomenologis untuk mengungkap persepsi dan kondisi 

emosional prajurit TNI AD melalui strategi coping stress yang digunakan 

serta faktor yang melatarbelakangi prajurit menjadi stres dalam 

melaksanakan ikatan dinas. 
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Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami dan memaknai 

pandangan maupun kejadian yang dialami dan dirasakan oleh subjek 

penelitian serta membantu memperoleh penyesuaian diri yang baik.   

B. Tema Yang Diungkap 

 Prajurit TNI AD merupakan anggota TNI yang ditugaskan untuk 

menjaga pertahanan wilayah di darat serta melaksanakan tugas pokok 

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, khususnya prajurit 

TNI AD yang masih melaksanakan ikatan dinas, membuat para prajurit 

mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Maka peneliti ingin 

mengungkap tema sebagai berikut : 

1. Sumber atau penyebab stres yang dialami 

2. Bentuk strategi problem-focused coping yang dipilih 

3. Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian menurut Bogdan (dalam Moleong, 2002, h. 117) 

adalah interaksi sosial dalam jangka panjang antara peneliti dengan subjek 

penelitian dalam lingkungan subjek, dan data dalam bentuk catatan yang 

terkumpul selama proses tersebut dikumpulkan secara sistematis dan 

berlaku tanpa gangguan. Penentuan subjek tersebut dipilih karena 

memenuhi tujuan dari penelitian, dan agar peneliti dapat mengetahui 

strategi coping stress apa yang digunakan serta sesuai dengan situasi yang 

dialami. 

 Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, adalah penarikan sampel penelitian yang berdasarkan 

pada ciri-ciri atau karakteristik (tujuan) yang telah ditetapkan oleh peneliti 
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(Dantes, dalam Kaizen, 2016, h. 38). Penentuan subjek dipertimbangkan 

oleh peneliti dengan karakteristik sebagai berikut : 

a. Prajurit TNI AD berpangkat Tamtama, Bintara, dan Perwira 

b. Pria 

c. Masih menjalani masa ikatan dinas pertama 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik yang digunakan 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan observasi. 

a. Wawancara 

Narbuko dan Achmadi (2002, h. 83) mendefinisikan 

wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara 

bertatap muka dan mendengarkan informasi-informasi atau 

keterangan. Menurut jenisnya, wawancara dibedakan menjadi dua 

yaitu menurut prosedurnya dan menurut sasaran penjawabnya. 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan ialah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik dimana pewawancara 

harus pandai dalam mengarahkan situasi untuk mendapatkan topik 

yang sesuai dengan  menggunakan pedoman pokok-pokok masalah 

(Narbuko & Achmadi, 2002, h. 85). 

Sasaran penjawab yang akan digunakan yaitu wawancara 

perorangan, ialah proses tanya-jawab tatap muka secara langsung 

antara pewawancara dengan seseorang yang akan diwawancarai. 
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Sebab dengan metode ini, peneliti akan mendapatkan data yang 

lebih intesif dari subjek. 

Adapun pedoman pokok-pokok masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut : 

1. Mengenai identitas dan latar belakang subjek 

2. Mengenai TNI AD 

3. Mengenai ikatan dinas 

4. Sumber stres yang dialami 

5. Bentuk strategi coping yang dipilih : 

1) Bentuk strategi problem-focused coping yang dipilih 

2) Bentuk strategi emotion-focused coping yang dipilih 

b. Observasi  

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

gejala yang sedang berlangsung (Narbuko & Achmadi, 2002, h. 

70). Hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi 

atau suasana tertentu, dan perasaan emosional subjek . 

Observasi yang akan digunakan yaitu pengamat sebagai 

pemeranserta dimana pengamatan dilakukan secara terbuka dan 

diketahui oleh subjek sehingga informasi termasuk rahasia subjek 

dapat diperoleh dengan mudah (Buford dan Junker, dalam 

Moleong, 2002, h. 127). 

Pedoman observasi yang digunakan yaitu mengenai konsep 

diri yang terdiri dari : 
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a. Postur tubuh 

b. Gaya berpakaian 

c. Bahasa tubuh 

d. Ekspresi wajah  

2. Metode Keabsahan Data 

Dalam Moleong (2002, h. 171) mengatakan bahwa teknik 

pengabsahan data digunakan untuk menyanggah balik mengenai hal-hal 

yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, serta 

merupakan sebagian unsur pengetahuan penelitian kualitatif. Metode 

atau teknik keabsahan data yang akan digunakan antara lain : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan dimaksudkan untuk membangun 

kepercayaan antara subjek dengan peneliti terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan untuk memastikan konteks dari penelitian ini 

dapat dihayati dan dipahami, serta dapat membangun rasa percaya 

diri peneliti. 

Selain itu perpanjangan keikutsertaan menuntut peneliti agar 

dapat mendeteksi dan menguji apabila terdapat ketidakbenaran 

informasi dari subjek maupun dari peneliti (Moleong, 2002, h. 176-

177). 

b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara meninjau hasil 

sementara atau hasil akhir dari wawancara yang diperoleh dengan 

melakukan diskusi bersama rekan-rekan sejawat (Moleong, 2002, 

h. 179). 
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c. Ketekunan pengamat 

Ketekunan pengamat menyediakan kedalaman, dimana 

peneliti hendaknya mengadakan pengamatan berkelanjutan secara 

rinci dan teliti terhadap faktor-faktor yang menonjol dan kemudian 

ditelaah serta diperiksa sehingga dapat dipahami (Moleong, 2002, 

h. 177).  

E. Analisis Data 

Menurut Moleong (2002, h. 103) analisis data diartikan sebagai 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan kemudian dirumuskan 

menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sehingga data 

tersebut dapat diberi arti dan makna agar dapat memecahkan masalah 

penelitian (Nazir, 2013, h. 246). 

1. Koding   

Dalam Narbuko dan Achmadi (2002, h. 154) mendefinisikan 

koding sebagai metode analisis data dengan cara mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari subjek atau responden ke dalam kategori-

kategori yang telah ditentukan. Ada dua langkah dalam melakukan 

koding, yaitu : 

a. Menentukan kategori yang akan digunakan 

b. Menempatkan jawaban-jawaban dari subjek atau responden ke 

dalam kategori-kategori tersebut. 

2. Sortir  

Sortir atau editing yaitu pemeriksaan kembali daftar pertanyaan 

yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuannya untuk 
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mengurangi kesalahan ataupun kekurangan dalam daftar pertanyaan 

yang telah diselesaikan (Narbuko & Achmadi, 2002, h. 153-154). 

Pemeriksaan tersebut meliputi :  

a. Kelengkapan jawaban, untuk mengetahui apakah jawaban dalam 

daftar pertanyaan sudah lengkap meskipun hanya berupa jawaban 

tidak tahu atau tidak mau menjawab 

b. Keterbacaan tulisan, tulisan yang tidak dapat dibaca dapat 

mempersulit dalam pengolahan data 

c. Kejelasan makna jawaban 

d. Kesesuaian jawaban, periksaan kembali untuk memastikan apakah 

jawaban sudah diisi sesuai dengan yang ada dalam daftar 

pertanyaan 

e. Relevansi jawaban, pengedit harus dapat menolak apabila ada 

jawaban yang kurang atau tidak relevan 

f. Keseragaman satuan data, penyesuaian jawaban dari responden 

atau subjek dengan jawaban yang telah ditentukan pengedit 

3. Kategorisasi  

Kategorisasi dibuat berdasarkan koding yang sudah ada. Cara 

melakukannya yaitu dengan mengelompokkan koding yang mempunyai 

persamaan, kemudian mengkategorikan kelompok koding tersebut ke 

dalam kategori yang ada (Thomas, dalam Yukaristia, 2016, h. 35). 

4. Kesimpulan 

Malhotra (dalam Haingi, 2016, h. 42) menyatakan bahwa 

kesimpulan dilakukan dengan cara mencari makna dari setiap gejala 

yang diperoleh dari lapangan, keteraturan dan konfigurasi yang 
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mungkin ada kemudian dicatat, dan alur kausalitas dari fenomena serta 

proporsi. Pada tahap ini kesimpulan dapat ditarik dari data yang telah 

disimpulkan sebelumnya lalu dicocokan dengan catatan dan 

pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




