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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan yang Digunakan  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Penelitian 

kualitatif mempunyai prosedur penelitian untuk menghasilkan data-data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.Penulis 

menginginkan hasil penelitian ini berciri holistik dan detil. (Boog & Taylor, dalam 

Moleong, 2010). 

Peneliti menyadari bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan metode wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam berarti dialog terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasan dan perilaku individu atau sekelompok orang(Norman & 

Yvonna, 2009). 

Strategi penelitian kualitatif pada tesis ini bertumpu pada pendekatan 

fenomenologis. Pendekatan fenomenologis disini dapat diartikan sebagai yang 

pertama penafsiran “realitas” yang dibentuk oleh penafsiran subyektif atau 

pengalaman fenomenologis (Norman & Yvonna, 2009). Kedua, suatu studi tentang 

kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang dan yang ketiga istilah fenomenologi 

sering digunakan untuk menunjuk anggapan umum pada pengalaman subyektif dari 

berbagai jenis dan tipe yang ditemui (Norman & Yvonna, 2009). Jadi 

fenomomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada focus dan 

interpretasi dunia.  
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Ada beberapa alasan pokok mengapa penulis menggunakan penelitian 

kualitatif fenomenologis. Alasan yang pertama adalah agar penulis mendapatkan 

hasil penelitian yang mendalam. Alasan yang kedua karena tema yang diambil 

dalam penelitian ini, yaitu stres, doa, dan kelompok doa relevan untuk diteliti dengan 

mendalam di Indonesia yang merupakan negara religius. Hampir semua orang di 

Indonesia berinteraksi dengan tiga tema ini, stres, doa dan kelompok doa. Jenis 

metode kualitatif yang dipilih adalah wawancara mendalam. Peneliti bertindak selaku 

saksi hidup dari pola perilaku subjek penelitian melalui tanya jawab yang dilakukan 

(Wood, 1993).  

Dalam tesis ini, penulis meneliti permasalahan “ Peran Doa dan Kelompok Doa 

Di Gua Maria Kerep Ambarawa Dalam Coping Stres Anggotanya “. Pembahasan 

proses ini terarah kepada bagaimana penelitian mampu menjelaskan secara 

mendalam interaksi yang saling mempengaruhi antara interaksi doa, kelompok doa 

dan stres dalam diri subjek yang diteliti. 

Penelitian kualitatif ini diharapkan akan menjadi suatu teori yang valid secara 

mendalam dan ilmiah. Teori tersebut diharapkan menjawab permasalahan 

kontekstual tentang hal-hal yang terkait coping stres, masalah seputar spiritualitas 

doa dan akibat yang ditimbulkan serta masalah-masalah seputar spiritualitas 

kelompok doa. 

B. Tema- Tema Yang Diungkap  

Peneliti menyelidiki interaksi tiga tema yakni coping stres, doa dan kelompok 

doa dalam diri subjek. Berarti, peneliti mencari data yang detail dan akurat mengenai 

bagaimana subjek berdoa dan menghayati spiritualitas doa, bergabung dalam 

kelompok doa dan menghayati spiritualitas kelompok doa, bagaimana subjek 

memahami pengaruh doa yang subyek lakukan dan kelompok doa yang subyek ikuti 
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dengan stres yang subyek pernah rasakan. Dengan memperhatikan ke tiga hal ini 

peneliti menentukan tema-tema yang akan diteliti. Tema-tema yang akan dibahas 

adalah : 

1. Doa 

a. Doa dengan ketaatan buta pada dogma agama/level nol dapat 

menyebabkan stres.   

b. Doa dengan level satu bisa menyebabkan stres 

c. Doa pada level ke dua dapat menjadi coping stres 

d. Doa pada level tiga dapat menjadi coping stres 

2. Kelompok Doa  

a. Kelompok Doa yang berdasarkan keterpaksaan dapat menyebabkan 

stres 

b. Kelompok dengan spiritualitas kohesivitas dapat menjadi coping stres 

3. Coping Stres 

a. Distressberarti  adalah penyakit mental yang mampu membawa 

manusia mengalami penurunan energi kehidupan (Dewe& Croper, 

2007).  

b. Coping stres berarti tahap dimana manusia akan mampu mencapai 

keseimbangan setelah tekanan dari tuntutan yang tidak seimbang. 

C.  Populasi dan Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang dipilih adalahanggota kelompok doa dan individu yang 

berdoa di Locus Gua Maria Kerep Ambarawa, Semarang. Peneliti, dalam 

penelitian ini, bertindak sebagai partisipan penuh sekaligus pengumpul data 
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dari fenomena  yang dilalami  subjek yang masuk di dalam  populasi 

penelitian. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini memilih sementara sebanyak enam individu pendoa 

sebagai subjek penelitian. Pendoa yang dijadikan subjek dalam penelitian ini 

memiliki kriteria sebagai berikut; 

a. Pernah mengalami stres 

b. Aktif berdoa di GMKA minimal dua tahun secara mandiri 

c. Mengikuti Kelompok Doa Adorasi Ekaristi di GMKA Minimal dua tahun dan 

aktif sebagai anggota kelompok 

d. Berdomisili di Ambarawa  

e. Subjek dalam kondisi mental dewasa dan berada dalam usia dewasa 40 s.d 

70 tahun. Dengan pertimbangan dalam masa ini orang sudah menjadi 

dewasa dan bisa bertanggungjawab atas diri dan keputusan yang 

diambilnya. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

samplingbertujuan atau purposive sampling. Sampel tersebut biasanya 

dilakukan dalam riset lapangan. Wood (2012) berpendapat bahwa purposive 

sampling termasuk dalam pengambilan sampling berdasarkan ciri-ciri yang 

sesuai dengan tujuan penelitian seperti kriteria subjek penelitian yang telah 

tertulis sebelumnya. 
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D.  Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi utama penelitian dalam pembuatan tesis ini  locus di 

Gua Maria Kerep Ambarawa Semarang. Alasannya karena :  

1. Secara nyata tempat ini sudah bertahun-tahun menjadi tempat untuk berdoa.  

Sebagian besar waktu penelitian diadakan di tempat ini. Locus ini terletak di Jl. 

Tentara Pelajar, RW. 9, Kerep, Panjang, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 

50614. 

2. Di lokasi Gua Maria Kerep Ambarawa ada kelompok doa yang sudah teruji 

adanya. Sudah sejak Th. 2006 kelompok doa ini ada dan semakin haru 

semakin eksist.. Kelompok doa ini yang disebut dengan Kelompok Doa Adorasi 

Ekaristi.  

3. Peneliti juga melakukan survey lokasi subjek yang berdomisili di Ambarawa.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Ada berbagai macam observasi dalam penelitian kualitatif.Observasi adalah 

sasaran utama semua ilmu pengetahuan (Wood, 2012). menyatakan bahwa 

melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku 

tersebut. Maka sangat penting untuk melakukan observasi dari obyek atau 

subyek ataupun individu dan perilakunya dalam penelitian ini. 

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipatif. Peneliti 

mengamati: 

1.  apa yang akan dikerjakan subjek dan orang di sekitarnya, 
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2. mendengar apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas 

mereka,  

3. mengenaligestur dan mimik subjek dan dapat mendapatkan data yang 

lebih orisinil dan sungguh berkaitan dengan proses observasi. 

Menyadari keterbatasan peneliti maka observasi yang dijalankan oleh peneliti 

adalah observasi partisipasi  moderat.Dalam observasi model ini terdapat 

keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan orang luar.Peneliti 

mengikuti kegiatan dari kelompok ini namun tidak semua kegiatan diikuti.Hal ini 

ternyata cukup menjaga obyektivitas penelitian. 

Yang berikutnya peneliti menggunakan sistem observasi  yang terus 

terang.Dalam hal ini peneliti secara terus-terang mengatakan bahwa penelitian 

ini akan digunakan untuk penelitian. Mereka tahu sejak awal bahwa mereka 

sedang diteliti.Namun hal ini tidak mengurangi obyektivitas penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti.Mereka juga tampil dengan originalitas mereka dalam 

aktivitas mereka(Wood, 2012). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk tukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontradiksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Lexy, 1994). Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data yang mendukung peneliti untuk menemukan permasalah 

yang diharapkan.Namun juga sangat mendukung untuk mengerti hal-hal yang 

lebih mendalam dari obyek yang mau diteliti(Lexy, 1994). 
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Dalam wawancara kali ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. 

Wawancara ini merupakan wawancara yang termasuk kategori depth interview 

(Sugiyono, 2009). Tujuan wawancara dengan semi terstruktur ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-ide(Sugiyono, 2009). Hal ini 

dilakukan oleh peneliti, karena hal ini dirasa paling cocok oleh peneliti dalam 

membahas  tema yang yang diajukan oleh peneliti. 

Pedoman wawancara yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Identitas 

a. Identitas diri subjek (nama, usia, alamat rumah, dan pekerjaan) 

b. Identitas keluarga subjek (ibu, ayah dan saudara kandung) 

2. Sumber pemenuhan intimasi dan tempat untuk memberikan perhatian 

kepada subjek terkait dengan stres, doa dan kelompok doa 

a. Latar belakang keluarga 

b. Faktor-faktor penyebab subjek berinteraksi dengan stres 

c. Faktor-faktor penyebab subjek berinteraksi dengan doa 

d. Faktor-faktor penyebab subjek berinteraksi dengan kelompok doa 

e. Apakah subjek mengalami stres dan coping stres beserta 

penjelasannya 

3. Konsep diri pada subjek setelah berintaksi dengan pengalaman stres, doa 

dan kelompok doa. 

a. Penjelasan konsep diri dan pengalaman stres 

b. Penjelasan konsep diri dan pengalaman berdoa 

c. Penjelasan konsep diri dan pengalaman mengikuti kelompok doa 

d. Penjelasan konsep diri dan coping stres. 
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4. Penjelasan kehidupan rohani dan perkembangan kepribadian pendoa 

a. Apakah berdoa mengubah kepribadian subjek 

b. Apakah ikut kelompok doa mengubah kepribadian subjek 

c. Apakah pengalaman stres dan keberhasilan coping stres maupun 

kegagalan coping stres mengubah kepribadian subjek.  

F. Keabsahan Data 

Ujikredibilitas data terhadap hasil penelitian kualitatifdilakukan dengan metode 

triangulasi data.Definisi dari teknik triangulasi data adalahteknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luardata itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan:sumber, metode, penyidik dan teori. 

Perlu diadakan berbagai pengecekan ulang untuk untuk menguji 

ketidakbenaran informasi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dariresponden. 

Perpanjangan keikutsertaan berarti menuntutpeneliti untuk terjun kelokasi dalam 

waktu yang cukup panjang, sehingga peneliti dapat memperhitungkandistorsi data. 

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ketekunan pengamat  

Moleong (2000) menjelaskan bahwa ketekunan pengamat dilakukan 

dengan tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang sangat relevan 

dengan tema yang diteliti. 

 

2. Triangulasi  

Moleong (2000) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai 



lxxxiii 
 

pembanding kebenaran data yang telah diperoleh. Pada penelitian kali ini 

akan menggunakan triangulasi data sebagai berikut: 

a. Triangulasi teknik.Peneliti mengecek kebenaran hasil wawancara dan 

observasi dengan berbagai cara. Di sini peneliti mengecek kredibilitas 

teknik yang berbeda. Misalnya dengan teknik wawancara dan dicek lagi 

dengan teknik observasi  (Sugiyono, 2009). 

b. Triangulasi sumber, penulis membandingkan hasil wawancara dan 

observasi dari satu sumber dengan sumber-sumber yang lain (Sugiyono, 

2009). 

c. Triangulasi waktu, data yang masuk dicheck dalam waktu yang berbeda. 

Apakah dalam waktu yang berbeda itu datanya juga menghasilkan yang 

sama atau berubah. Hal ini bisa untuk menguji kredibilitas dari data yang 

sama (Sugiyono, 2009). 

3. Perpanjangan Keikutsertaan 

Moleong (2000) menjelaskan bahwa bahwa perpanjangan keikutsertaan 

bertujuan untuk mendeteksi kembali data yang bisa jadi terdistorsi. Selain 

itu, membangun kepercayaan pada subjek penelitian adalah termasuk 

bagian terpenting perpanjangan keikutsertaan (Lexy, 1994). 

 

G.  Analisis Data 

Analisisdata adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperolehdari hasil angket, essay, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-

bahan lain, sehingga dapatmudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalamunit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
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memilih mana yang pentingdan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepadaorang lain. 

Proses analisanya mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Untuk penelitian 

kualitatif, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis data dapat dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data, interpretasi dan penulisan naratif. Proses tersebut antara lain terdiri dari 

mengumpulkan data, membagi kategori menjadi tema spesifik hingga menjadi 

teks paper kualitatif.  

2. Proses reduksi data dan interpretasi data 

Proses reduksi data adalah proses pembagian data yang diperoleh menjadi 

pola-pola tertentu, kemudian dikategorikan berdasarkan tema yang memiliki 

kesamaan. 

3. Identifikasi prosedur pengodean (coding) 

Data yang berasal dari wawancara dan observasi diubah dalam bentuk skrip 

berdasarkan tema dan kategori tertentu, kemudian diberi kode. Proses ini 

dinamakan coding. Setelah analisisstres, spiritualitas doa dan kelompok doa 

selesai melalui coding, penulis akan menyelidiki bagaimana subjek 

mengalami stres dan berproses untuk distress atau coping terhadap stres. 

Proses keberhasilan coping stres maupun proses kegagalan coping stres 

yang dialami subjek akan diteliti dengan berfokus pada tiga tema utama  yang 

saling berelasi satu sama lain yaitu stres, doa dan kelompok doa. 

4. Mengubah hasil reduksi ke bentuk matriks 

Matriks dibuat dengan tujuan untuk melihat hubungan antara kategori data 

menurut subjek, kategori data menurut informan dan perbedaan kategori 

lainnya serta agar data lebih sistematis (Wood, 2012). 
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5. Penyimpulan dan pemaknaan analisis.  

Kemudian proses pemahaman interaksi tiga tema dilanjutkan dengan 

menganalisa bagaimana pemaknaan pengaruh spiritualitas doa dan 

spiritualitas kelompok doa mempengaruhi stres yang dialami subjek dengan 

dasar enam proposisi yang telah dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. 

Peneliti kemudian memverifikasi kesimpulan dengan triangulasi data. Fokus 

triangulasi data ada pada cek ulang terhadap mengapa, bagaimana dan 

proses relasi mendalam ketiga tema utama  doa, kelompok doa dan stres 

akan dijabarkan dalam penjelasan yang rasional dan sesuai fakta penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


