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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian kualitatif. 

Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena 

penelitian ini lebih mudah jika dihubungkan dengan sebuah kenyataan, 

mempermudah peneliti berhubungan langsung dengan responden, dan 

mempermudah dalam memahami situasi atau kondisi yang dihadapi 

oleh responden menurut Moleong (2016). Definisi penelitian kulitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan tanpa sekedar 

bagian-perbagian (holistik), dan dengan cara diskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan 

memanfaatkan metode alamiah menurut Moleong (2016). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diskriptif kualitatif. Pendekataan diskriptif kualitatif merupakan laporan 

penelitian yang berisi kutipan-kutipan data berupa kata-kata, dabmbar, 

dan bukan angka untuk memberikan gambaran penyajian laporan 

menurut Moleong (2016). Data didapat dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, videotape, catatan atau memo, foto, dan dokumen resmi 

lainnya menurut Moleong (2016). 

 



47 
 

 
 

B. Tema Penelitian 

Tema penelitian yang diangkat yaitu tentang dinamika resiliensi 

pada ODHA. Pada penelitian ini dinamika resiliensi yaitu sebuah proses 

dari kemampuan individu untuk bangkit dalam menghadapi kesulitan-

kesulitan hidup, mencegah dan meminimalisirkan dampak-dampak dari 

sebuah masalah yang dihadapi. 

Pengertian ODHA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

individu yang terinfeksi virus HIV yang menyerang sel darah putih dan 

melemahkan sistem kekebalan tubuh hingga individu dinyatakan positif 

terkena AIDS. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, pemilihan subjek menggunakan cara 

purposive sampling yang merupakan salah satu metode pengambilan 

subjek dimana pemilihan subjek berdasarkan atas suatu pertimbangan 

tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya menurut Herdiansyah (dalam Devi, 2016). Pada 

Penelitian ini, peneliti menentukan karakteristik subjek sebagai berikut: 

1. Menderita penyakit AIDS 

2. Bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan 

3. Sudah menjadi pendamping ODHA 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan observasi. Wawancara digunakan sebagai 
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metode utama, observasi digunakan sebagai metode pendukung dalam 

penelitian ini. 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2011) wawancara 

adalah pertemuan secara tatap muka (berhadap-hadapan) yang 

dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

kegiatan tanya jawab, sehingga dapat menyusun makna dalam suatu 

topik tertentu. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2011) wawancara 

tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas tanpa menggunakan 

pedoman wawancara yang terstruktur secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya garis besar saja yang akan ditanyakan oleh responden. 

Tujuan dari wawancara ini menurut Stainback (dalam 

Sugiyono, 2011) yaitu untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam dari responden tentang diri sendiri, pengatahuan, dan 

keyakinan pribadi dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang 

terjadi. 

Hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti melalui wawancara 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Identitas subjek 

b. Perjalanan hidup subjek sampai subjek terdiagnosis HIV positif 

c. Persepsi subjek tentang HIV/AIDS 



49 
 

 
 

d. Reaksi emosional dan psikologis subjek saat terdiagnosis 

HIV/AIDS  

e. Usaha dan pengobatan yang dilakukan oleh subjek 

f. Keadaan subjek mengenai penerimaan diri dan didalam 

lingkungannya, termasuk diskriminasi dan stigma yang pernah 

dialami 

g. Reaksi subjek yang dilakukan dalam menyikapi lingkungan 

h. Aktivitas apa saja yang dilakukan subjek setelah terdiagnosis 

HIV/AIDS (pekerjaan, kegiataan yang disukai, kegiatan sosial, 

dan lain-lain) 

i. Bagaimana subjek memaknai penderitaan yang dialaminya 

j. Proses subjek untuk bangkit dari kondisi yang sedang dialami 

(dukungan sosial yang diterima) 

k. Interaksi sosial subjek dengan lingkungan 

l. Keadaan subjek setelah menjadi pendamping ODHA 

m. Harapan dan impian subjek 

2. Observasi 

Menurut Creswell (2013) observasi adalah kegiatan dimana 

peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan 

tentang perilaku-perilaku dan aktivitas-aktivitas responden. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terus terang. Menurut Sugiyono (2011) Observasi terus 

terang yaitu peneliti dalam mencari data menyatakan secara terus 

terang kepada responden mengenai tujuan peneliti jika akan 

melakukan penelitian. Jadi responden yang diteliti mengetahui 
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sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Peneliti memilih 

metode observasi terus terang dengan maksud agar subjek merasa 

nyaman dengan kehadiran peneliti dan subjek tidak merasa 

dicurigai selama proses penelitian berlangsung. 

Observasi dilakukan saat peneliti melakukakan wawancara 

langsung dengan responden, yaitu melihat bahasa atau gerak tubuh 

responden yang muncul saat diwawancarai. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam 

Moleong, 2016) adalah usaha yang dilakukan untuk mencari pola, 

menemukan suatu hal yang penting dan dapat dipelajari, dan 

memutuskan sesuatu hal yang dapat di sampaikan kepada orang lain 

dengan cara mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat di kelola. 

Menurut Creswell (2013) langkah-langkah teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

2. Membaca keseluruhan data 

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data 

4. Menerapkan proses coding 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan 

kembali dalam narasi atau laporan kualitatif 

6. Menginterpretasikan atau memaknai data 

 



51 
 

 
 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas dan reliabilitas 

data maka peneliti melakukan uji dengan menggunakan teknik-teknik, 

yaitu: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pembanding 

terhadap data tersebut menurut Moleong (2016). 

Penelitian ini akan menggunakan satu jenis triangulasi 

menurut Patton (dalam Moleong, 2016), yaitu: 

a. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan antara hasil 

yang didapat dari subjek dengan hasil dari orang-orang 

disekeliling subjek. 

Pada penelitian ini triangulasi dengan sumber yaitu teman 

kerja subjek sebagai pendamping ODHA serta hasil pengamatan 

yang akan dibandingkan dengan hasil wawancara subjek secara 

pribadi.  


