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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang baik dan benar perlu adanya sebuah 

metode penelitian yang mendasari sebuah penelitian yang akan 

dilakukan guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk 

mendasari penelitian yang peneliti lakukan. Menurut Gunawan (2016, 

h. 80),disebutkan bahwa penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis 

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau dalam bentuk hitungan. Metode kualitatif dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus 

adalah uraian atau penjelasan yang komprehensif mengenai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, suatu program 

tertentu, atau suatu situasi sosial. Setiap analisis kasus mengandung 

data berdasarkan wawancara, data berdasarkan pengamatan,  dan 

pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut (Mulyana, 2002, h. 

201). 

Menurut Flick (dalam Gunawan, 2016, h. 81), dikatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah keterikatan spesifik pada studi hubungan 

sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. 

Sementara Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2007, h. 5) 

menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
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orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (dalam 

Gunawan, 2016, h. 81) mengatakan bahwa masalah dalam penelitian 

kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan dapat berkembang atau 

berganti setelah peneliti berada di lapangan.  

Dengan beberapa definisi penelitian kualitatif diatas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk 

mengamati dan memahami subjek dan obyek penelitian yang hasil 

temuan penelitian tidak diperoleh berdasarkan hasil statistik atau 

hitungan namun  hasil deskriptif dari penelitian yang dilakukan. Pada 

penelitian ini, peneliti akan meneliti dengan metode penelitian kualitatif 

untuk mendalami deskripsi kedukaan terhadap pengalaman kehilangan 

hewan peliharaan di Semarang.  

 

B. Subjek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Jumlah subjek yang akan peneliti gunakan dalam penelitian 

kali ini sebanyak 3 subjek yang mengalami peristiwa kehilangan 

hewan peliharaan di Semarang.  

 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yang berarti langkah-langkah penelitian yang 

ditempuh terkait dengan pegambilan sampel, termasuk penentuan 

atau pemilihan sampel tergantung pada hasil atau langkah yang 

sudah ditempuh (Alwasilah, 2002, h. 72).   
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Menurut Herdiansyah (2011, h. 106),dikatakan bahwa purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan 

kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek karena ciri-ciri tersebut 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.  

Dalam penelitian ini ciri-ciri subjek yang akan digunakan 

adalah: 

a. Subjek yang pernah mengalami peristiwa kehilangan 

hewan peliharaan kucing atau anjing 

b. Subjek yang pernah mengalami peristiwa kehilangan 

hewan peliharaan dengan jangka waktu maksimal 1 

tahun.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka 

penelitian. Teknik atau metode dalam mengumpulkan akan 

berpengaruh pada tahap atau langkah-langkah berikutnya sampai pada 

tahap kesimpulan dari penelitian tersebut. Gunawan (2016, h. 142) 

menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang beragam 

diperlukan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara 

kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. 

Gunawan menambahkan bahwa data yang diperoleh dari suatu metode 

disilangkan dengan data yang diperoleh melalui metode yang lain 

sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Wawancara 

Menurut Moleong (2007, h. 186), dikatakan bahwa 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Moleong menambahkan bahwa percakapan tersebut dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.Alwasilah (2002, 

h. 154),interview atau wawancara dapat digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat 

observasi dan melalui interview atau wawancara peneliti dapat 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Sedangkan 

menurut Kartono (dalam Gunawan, 2016, h. 160), dikatakan 

bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu, hal tersebut merupakan proses tanya 

jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik. Patton (dalam Moleong, 2007, h. 187) mengatakan 

bahwa adanya pembagian jenis wawancara yaitu wawancara 

pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk 

umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. Gunawan 

(2016, h. 162) mengatakan bahwa ada dua cara membedakan 

tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu terstruktur dan 

tidak tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena 

informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti, 

pertanyaan yang akan diajukan pewawancara dilakukan secara 

ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan 
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wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka, 

pertanyaan dalam wawancara diajukan lebih bersifat fleksibel, 

tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah 

ditetapkan (Gunawan, 2016, h. 162-163).  

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti membuat 

sebuah pedoman wawancara dengan tujuan agar wawancara 

yang dilakukan terarah dan mendapatkan informasi yang akurat. 

Deskripsi Kedukaan terhadapKehilangan Hewan 

Peliharaan berdasarkan Dimensi Kedukaan Videbeck (2011) 

Panduan Wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Identitas  

a. Identitas diri subjek (nama, usia, alamat, rumah, 

pekerjaan). 

b. Alasan subjek memelihara hewan peliharaan. 

c. Hewan apa yang subjek pelihara. 

d. Subjek menceritakan pengalaman memelihara hewan. 

e. Subjek menceritakan pengalaman kehilangan hewan 

peliharaan. 

2. Respon kognisi 

a. Tanggapan subjek terhadap peristiwa kehilangan yang 

dialami. 

b. Subjek dapat atau tidaknya merelakan kepergian atau 

hilangnya hewan peliharaan. 

c. Terjadinya penyangkalan pada saat peristiwa 

kehilangan yang subjek sedang hadapi 
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3. Respon emosi 

a. Apakah subjek merasakan kemarahan, kesedihan, dan 

kegelisahan terkait dengan peristiwa kehilangan 

hewan peliharaan yang dialami. 

b. Seberapa besar intensitas rasa marah, sedih, dan 

gelisah yang dialami oleh subjek. 

c. Seberapa sering subjek mengalami rasa marah, 

gelisah, dan sedih terkait dengan peristiwa kehilangan 

hewan peliharaannya. 

d. Keadaan emosi yang dialami oleh subjek setelah 

mengalami peristiwa tersebut. 

e. Timbul atau tidaknya suatu perasaan bersalah pada 

subjek setelah mengalami kejadian atau peristiwa 

kehilangan hewan peliharaan. 

f. Apakah subjek merasakan kesepian setelah 

mengalami peristiwa kehilangan hewan peliharaan. 

4.  Respon spiritual 

a. Subjek merasa marah pada Tuhan dan merasa kecewa 

pada Tuhan. 

b. Subjek merasa tidak berarti dengan hidupnya karena 

kehilangan hewan peliharaan yang dicintainya. 
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5. Respon perilaku 

a. Seberapa sering subjek menangis setelah kejadian 

atau peristiwa kehilangan hewan peliharaan yang 

telah dialami. 

b. Apakah subjek berusaha mencari aktivitas lain atau 

membuat suatu kesibukan setelah mengalami 

peristiwa kehilangan hewan peliharaan. 

c. Adakah kecenderungan subjek menggunakan obat-

obatan terlarang terkait dengan peristiwa kehilangan 

hewan peliharaan. 

d. Apakah subjek mencari atau masih sering teringat 

dengan tempat-tempat dan barang-barang yang 

berkaitan dengan hewan peliharaanya. 

6. Respon psikologis 

a. Apakah subjek mengalami gangguan psikologis 

seperti sakit kepala, gangguan tidur, nafsu makan 

yang terganggu setelah mengalami peristiwa 

kehilangan hewan peliharaan. 

b. Seberapa sering subjek mengalami gangguan psikis 

seperti susah tidur, sakit kepala dan terganggunya 

nafsu makan. 

2.  Observasi 

Menurut Arikunto (dalam Gunawan, 2016, h. 143), 

dikatakan bahwa observasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 
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penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Senada 

dengan hal tersebut Poerwandari (dalam Gunawan, 2016, h. 

143) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang 

paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu 

orang selalu terlibat dalam proses mengamati. Sedangkan 

menurut Narbuko dan Achmadi (2015, h. 70),dikatakan bahwa 

pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki. Herdiansyah (2011, h. 133) 

mengatakan bahwa terdapat lima metode observasi yang sering 

digunakan dalam penelitian yaitu anecdotal record, behavioral 

checklist, participation charts, rating scale, behavioral tallying, 

dan charting.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi 

anecdotal record. Herdiansyah (2011, h. 133) menjelaskan 

anecdotal record merupakan salah satu metode penelitian, 

dimana peneliti hanya mencatat perilaku khas, unik dan penting 

dari subjek penelitian. Dalam penelitian menggunakan metode 

anecdotal record ini, peneliti mencatat dengan teliti dan 

merekam perilaku yang dianggap penting dan bermakna saat 

penelitian berlangsung. Herdiansyah menambahkan bahwa 

dalam metode anecdotal record peneliti dapat menafsirkan 

makna dari perilaku yang muncul. 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati beberapa 

perilaku sebagai berikut : 
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Cara subjek berinteraksi dengan peneliti dan respon non 

verbal (contoh mimik wajah subjek, perubahan emosi 

subjek saat wawancara dengan peneliti, dll) 

D. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2007, h. 321) mengatakan bahwa keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi ‘positivisme’ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, criteria, dan paradigmanya 

sendiri. Menurut Moleong (2007, h. 324), untuk menentukan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat 

kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependency), dan 

kepastian (confirmability). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan Pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2007, h.329). Peneliti harus 

mendalami faktor-faktor yang menonjol secara rinci dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian dengan lebih 

teliti.  
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2. Triangulasi 

Menurut Moleong (2007, h. 330) Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Denzin (dalam Moleong, 2007, h. 330) mengatakan bahwa 

terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.  

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Triangulasi sumber 

Menurut Gunawan (2016, h. 219), triangulasi sumber 

adalah suatu teknik menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. 

Sumber yang peneliti gunakan dalam triangulasi dengan 

sumber adalah salah satu anggota keluarga dari subjek 

yang terkait dengan penelitian ini.  

b. Triangulasi metode  

Gunawan (2016, h. 219), triangulasi metode adalah  

usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek 

keabsahan temuan penelitian. Sedangkan menurut 

Rahardjo (dalam Gunawan, 2016, h. 220) mengatakan 

bahwa triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi atau suatu data dengan cara 

yang berbeda. Metode yang peneliti gunakan dalam 

triangulasi dengan metode yaitu melakukan wawancara 

dan observasi.  
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c. Triangulasi Teori  

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002, h. 

178) adanya analisis yang menguraikan pola, hubungan, 

dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, 

maka adanya penjelasan pembanding atau penyaing.  

 

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Moleong (2002, h. 179), teknik pemeriksaan sejawat  melalui 

diskusi dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil yang diperoleh dalam bentuk analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. Pemeriksaan sejawat ini dilakukan dengan cara diskusi 

bersama dosen pembimbing dan rekan-rekan.   

 

E. Analisis Data 

Gunawan (2016, h. 209) mengatakan bahwa analisis data adalah 

sebuah kegiatam untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

member kode / tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh 

suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007, h. 248) 

mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (dalam 
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Gunawan, 2016, h. 210) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan 

yang harus dikerjakan saat menganalisis data penelitian kualitatif yaitu 

tahapan pertama reduksi data, tahapan kedua yaitu paparan data atau 

pemaparan data, dan tahapan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi.  

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Sugiyono (dalam Gunawan, 2016, h. 211), mereduksi data 

merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola 

dalam mengambil suatu data. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pemilihan dan pemusatan perhatian pada hasil wawancara, 

abstraksi dan data kasar yang diperoleh di lapangan kemudian 

dapat dilakukan pemilihan data yang relevan dan kurang relevan 

dengan tujuan penelitian.  

2. Paparan data 

Setelah data telah direduksi maka tahapan selanjutnya 

adalah memaparkan data. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Gunawan, 2016, h. 211), pemaparan data adalah sekumpulan 

informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap 

ini peneliti menyajikan atau memaparkan data-data yang sudah 

dikelompokkan tadi dengan bentuk narasi atau deskriptif yang 

berfungsi untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai 
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acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisi data.  

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian tersebut berdasarkan hasil analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, 

dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan 

interaktif (Gunawan, 2016, h. 212). Dalam penelitian ini peneliti 

akan membandingkan data-data hasil wawancara dengan subyek 

dan informan yang sebelumnya sudah dilakukan dengan tujuan 

untuk menarik kesimpulan.  
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