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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian dengan judul “Dampak Psikologis pada Wanita 

Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual” ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Kirk & Miller (dalam 

Moleong, 2000, h.3) penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu 

pengetahuan yang secara fundamental bergantung dengan pengamatan 

individu dalam penelitian dan berhubungan dengan individu dalam 

interaksinya. Bogdan & Biklen (dalam Rahmat, 2009, h.2) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif atau gambaran dalam bentuk ucapan dan 

tulisan dari perilaku individu yang kita teliti dan amati. Penelitian 

kualitatif berusaha meninggikan ideografi berbagai realita sosial dan 

fenomena (Somantri, 2015, h.8). 

Metode kualitatif memiliki beberapa pendekatan atau paradigma, 

salah satunya fenomenologis. Penelitian “Dampak Psikologis pada 

Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual” ini menggunakan 

pendekatan fenomenologis. Fenomenologis diambil dari kata logos yang 

berarti ilmu dan phenomenon yang memiliki arti sesuatu yang tampak, 

yang menjadikan fenomenologis memiliki arti setiap penelitian yang 

mendiskusikan  penampakan bedasarkan apa saja yang muncul (Bertens, 

dalam Hasbiansyah, 2008, h.4). Penelitian kualitatif dapat 

merekonstruksi realita, mengerti dan memahami maknanya yang 
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menjadikan penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan 

otensitas yang dinyatakan Wood dan Harber (Harapan, Sabrian, dan 

Utomo, 2014, h.3). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologi agar dapat lebih menekankan pada eksplorasi 

arti dan kaitannya dari pengalaman individu – inidvidu dalam situasi 

tertentu (Moleong, 2000, h.9). 

 

B. Tema yang Diungkap 

Wanita dewasa awal yang menjadi korban kekerasan seksual 

dapat memiliki dampak psikologis dalam dirinya yang berpotensi 

mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dampak psikologis yang 

muncul dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengungkap  beberapa tema yaitu, 

1. Dampak psikologis yang dapat muncul dalam diri korban kekerasan 

seksual seperti dampak negatif (depresi, stres, cemas, rasa malu dan 

rasa cemas dan lain lain), dampak positif (meningkatnya perilaku 

beragama, adanya usaha untuk meningkatkan percaya diri, dan 

penyesuaian diri dengan pengalaman hidup yang baru dan lain lain),  

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi dampak psikologis subjek. 

Faktor internal yang mempengaruhi korban dari dalam dirinya 

seperti konsep diri, keadaan emosi, motivasi hidup. Faktor eksternal 

yang muncul dari luar diri subjek dan mempengaruhi seperti 

dukungan sosial dan lingkungan subjek. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini merupakan tiga wanita yang berada 

pada usia dewasa awal. Tiga subjek penelitian ini terdiri dari tiga 

mahasiswi dari dua universitas swasta di Semarang. Teknik pemilihan 

subjek yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik non – probability yang memilih individu sesuai 

dengan ciri – ciri terkhusus dan sesuai dengan populasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian, teknik ini cocok dengan pemilihan subjek dalam 

penelitian ini yang mencari ciri - ciri seorang wanita yang berada di usia 

dewasa awalnya dan pernah mengalami kekerasan seksual (Djati & 

Darmawan, 2004, h.195). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

jenis metode yaitu observasi dan wawancara. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai kedua metode pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Soegijono (1993, h.1) wawancara memiliki dua 

pihak dengan posisi yang berbeda. Pihak yang satu merupakan 

pencari infromasi atau seseorang yang menggali data dan yang pihak 

yang lain sebagai individu yang memberi informasi. Moelong (2008, 

h.186) menyatakan  bahwa wawancara merupakan percakapan antara 

dua pihak yaitu pewawancara dan terwawanccaranya dengan maksud 

tertentu. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. 

Peneliti akan membuat kerangka dan pokok permasalahan yang akan 
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ditanyakan pada subjek. Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan terbuka, sehingga jawaban yang diberikan oleh subjek 

tidak terbatasi dan tidak keluar dari konten yang telah ditentukan 

peneliti. Pertanyaan yang diajukan tidak harus urut, bersifat fleksibel 

dan tidak harus menggunakan bahasa formal sehingga dapat 

menyesuaikan alur pembicaraan dengan subjek. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini juga dibantu 

dengan menggunakan alat perekam dan catatan wawancara. Alat 

perekam dan pedoman wawancara disini sangat membantu peneliti 

dalam proses penelitian. Hasil rekaman wawancara dapat digunakan 

peneliti untuk mendengar ulang hasil pembicaraan yang terjadi 

antara subjek dan peneliti. Pedoman wawancara digunakan saat 

proses wawancara berlangsung untuk membantu alur wawancara dan 

merencanakan pertanyaan yang akan ditanyakan dengan topik - topik 

yang sudah ditentukan. Kedua hal ini dibutuhkan peneliti untuk 

membantu menganalisa data hasil wawancara.  

Berikut beberapa pokok pedoman wawancara yang akan 

ditanyakan peneliti kepada subjek : 

A. Identitas subjek 

B. Identitas keluarga 

C. Pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialami oleh subjek 

1) Jenis kekerasan seksual yang terjadi 

2) Lokasi kejadian 

3) Adakah orang lain yang mengetahui kejadian tersebut 

4) Berapa lama kejadian tersebut berlangsung 
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D. Cara subjek merespon keadaan kekerasan seksual tersebut 

E. Perasaan yang dirasakan subjek saat setelah kejadian tersebut 

F. Pandangan subjek pada pelaku kekerasan seksual yang 

menyerangnya 

G. Pandangan subjek terhadap dirinya sendiri 

H. Pandangan subjek terhadap sesama korban kekerasan seksual 

I. Perilaku dan perasaan subjek saat setelah kejadian 

J. Perilaku dan perasaan subjek saat mengingat kejadian 

K. Pengaruh kejadian tersebut atau perubahan pandangan terhadap 

diri subjek 

L. Sikap orang di sekitar subjek yang mengetahui kejadian tersebut 

M. Lingkungan di sekitar subjek 

2. Observasi 

Morris (dalam Hasanah, 2017, h.26) mengemukakan bahwa 

metode observasi merupakan kegaitan mencatat sebuah gejala atau 

penampakan yang yang terjadi  dengan bantuan instrumen – 

instrumen dan direkam untuk kepentingan ilmiah atau lainnya. 

Herdiansyah (dalam Widyaningsih, 2016, h.44) mengatakan bahwa 

observasi adalah perilaku yang terlihat dan memiliki tujuan untuk 

menggambarkan segala sesuatunya yang diamati dalam lingkungan. 

Sistem observasi yang digunakan merupakan observasi non – 

pastisipan. Observasi ini dilakukan dengan bentuk pengamatan tanpa 

keterlibatan peneliti untuk turut serta dalam semua kegiatan subjek. 

Alat observasi yang digunakan berupa checklist. Checklist mencakup 
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identitas subjek, tempat, waktu, tabel perilaku dan kolom kosong 

sebagai catatan tambahan mengenai perilaku dan kondisi subjek. 

Pedoman observasi yang dilakukan peneliti dengan 

pengamatan sebagai berikut; 

a. Kesan umum subjek 

1) Penampilan fisik subjek 

2) Kondisi fisik subjek 

b. Sikap subjek saat wawancara berlangsung 

1) Melakukan kontak mata dengan peneliti 

2) Ekspresi wajah 

3) Memperlihatkan sikap yang tenang 

4) Berbicara dengan tegas dan lancar 

5) Menjawab dengan terbuka 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa uji keabsahan data yang 

dapat dilakukan, yaitu memperpanjang keikutsertaan, ketekunan 

pengamat, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit 

kebergantungan dan audit kepastian.  

Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan cara – 

cara seperti berikut; 

1. Ketekunan pengamat  

Ketekunan pengamat yang dimaksud adalah mencari secara 

tekun interpretasi dengan banyak cara dalam katannya dengan proses 
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analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamtan ini 

bermaksud untuk menemukan ciri – ciri dan unsur – unsur dalam 

situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

peneliti dan memusatkan diri pada hal – hal tersebut secara rinci. 

Peneliti hendaknya mengdakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor – faktor yang menonjol 

(Moelong, 2008, h.329). 

2. Triangulasi 

Menurut Moleong (2008, h.330) triangulasi adalah sebuah 

teknik pemeriksan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain, diluar data subjek untuk pengecekan atau pembanding terhadap 

data tersebut. Denzin (dalam Moleong, 2008, h.330) membedakan 

empat jenis triangulasi yaitu sumber, penyidik, metode dan teori. 

Pada penelitian ini akakn menggunakan triangulasi sebagai berikut : 

a. Triangulasi dalam hal teori : 

Menurut Herdiansyah (2011, h.11) dalam menginterpretasi 

data peneliti menggunakan beberapa perspektif (multiple theory). 

Patton (dalam Moleong, 2000, h.179) fakta dapat dijelaskan 

dengan penjelasan banding (rival explanation) 

b. Triangulasi sumber : 

Patton (dalam Moleong, 2000, h.178) mengemukakan 

bahwa triangulasi sumber merupakan proses membandingkan 

sesuatu informasi dengan alat yang berbeda, yaitu: 

membandingkan jawaban pribadi dengan jawaban di depan 

umum, membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang 
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dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, 

membandingkan dengan data wawancara, pengamatan dan 

dokumen lain. 

c. Triangulasi metode : 

Melakukan pengecekan dengan penemuan hasil penelitian 

yang sama teknik pengumpulan datanya dan pengecekan melalui 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Perpanjangan Keikutsertaan 

Moleong (2000, h.178) menjelaskan bahwa perpanjangan 

keikutsertaan bertujuan untuk mendeteksi kembali data yang 

mungkin terdistorsi, khususnya distorsi pribadi. Selain itu, 

membangn kepercayaan dengan subjek penelitian merupakan bagian 

terpenting dalam perpanjangan keikutsertaan. Saat peneliti mendapat 

kepercayaan/ trust dari subjek maka bias atau distorsi data dapat 

diatasi dan dihindari (Herdiansyah, 2011, h.200). 

 

F. Metode Analisa Data 

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2008, h.248) analisa 

data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan garis besar penting dan apa yang dapat dipelajari juga 

memutuskan apa yang dapat dirangkum untuk individu lain. Analisa 

data merupakan teknik untuk mengurutkan data dan 
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mengorganisasikannya ke dalam suattu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.   

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik interaktif menurut 

Herdiansyah (2010, h.164), dengan empat tahapan yaitu ; 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kulaitatif berarti mencakup segala 

data yang didapatkan sepanjang proses penelitian berlangsung. 

Sumber yang digunakan peneliti seperti wawancara, hasil 

pengamatan, dokumen pribadi, gambar/foto dan lain lain. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses penggabungan data secara 

keseluruhan dengan membuat abstraksi. Tahap ini merupakan 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstaksian dan 

pentransformasian data kasar dari lapangan. Abstraksi merupakan 

rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan - pernyataan penting. 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman dengan segala bentuk data dan bentuk tulisan yang 

akan dianalisis. Hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk 

verbatim dan hasil observasi akan dimuat dalam tabel yang sesuai. 

3. Display Data 

Display data merupakan teknik untuk mengolah data setengah  

menjadi bentuk tulisan sehingga memiliki alur yang jelas ke dalam 

suatu matriks kategori sesuai dengan tema yang dikategorikan. 

Setelah itu akan dipecah menjadi tema yang lebih kongkret, 

memiliki subtema dan diakhiri dengan membuat koding.  
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4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap yang 

bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang menjurus pada 

pertanyaan peneliti sebelumnya. 


