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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang direncanakan dan 

dilakukan secara sistematik, logis rasional, dan terarah untuk menjawab rasa 

ingin tahu berdasarkan data yang dikumpulkan secara metode tertentu (Hamidi, 

2004, h. 14). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari individu-individu dan perilaku yang dapat diamati atau 

diobservasi (Moleong, 2000, h. 3). Hamidi (2004, h. 14) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti mengumpulkan data 

berdasarkan cerita rinci, apa adanya hingga memberi penafsiran terhadap hasil 

yang telah diperoleh dari para responden. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-

kualitasnya (Hamidi, 2004, h.14).  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yaitu 

kebenaran bergantung pada persepsi orang yang terlibat (subjek dan peneliti) 

dan tergantung dari konteks situasi (Poerwandari, 2015, h. 217) untuk 

menangkap persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang 

terkandung di dalamnya. 

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah observasi 

dan wawancara. Peneliti akan mempersiapkan pedoman wawancara untuk 

menyelami permasalahan yang akan diteliti serta latar-latar sosial lainnya yang 

perlu diketahui.penelitian kualitatif ini berproses secara induktif yaitu diawali 

dengan memperoleh data yang detail mencakup riwayat hidup, tentang 
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kehidupannya, gaya hidup, serta berkaitan dengan topik yang akan diteliti, 

kemudian akan dikategori sesuai dengan pedoman yang sudah dipersiapkan 

dan diabstraksi serta dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan (Hamidi, 

2004, h. 14-16). 

Sedangkan penelitian kualitatif dari segi kesimpulan adalah interpretasi 

data yang dilakukan peneliti melalui pengecekan dan kesepakatan dengan 

subjek penelitian yang memberikan penjelasan terhadap data atau informasi 

yang telah diceritakan pada peneliti (Hamidi, 2004, h. 16). 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian kualitatif fenomenologi 

merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian untuk 

mengungkap persolaan yang ada di masyarakat dengan teknik utamanya 

berupa wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data secara detail, apa 

adanya, dan sesuai fakta di lapangan yang kemudian akan dikategorisasikan 

agar dapat melihat tema, konsep dan temuan teori. 

 

3.02. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini pengambilan subyek menggunakan cara purposive 

sampling, yaitu subyek penelitian tidak ditentukan secara random atau acak 

melainkan dengan menentukkan subjek penelitian sesuai dengan kriteria yang 

sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti dimana kriteria sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti (Moleong, 2000, h. 130). Subjek pada penelitian ini 

berkarakteristik sebagai berikut: 

1. Subjek termasuk wanita yang sedang menjalani studinya (mahasiswi). 

Penelitian ini mengkhususkan untuk meneliti lebih dalam dampak 

psikologis yang terjadi pada mahasiswi paska aborsi. 
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2. Subjek pernah melakukan jenis abortus provocatus dalam jangka waktu 

dekat (1 hari -1 tahun yang lalu). 

Dampak psikologis tidak selalu muncul dalam keadaan yang 

parah dan dalam jangka waktu lama, maka dari itu penentuan jangka 

waktu ini diharapkan masih adanya dampak-dampak psikologis yang 

dialami mahasiswi paska aborsi. 

3. Subjek berstatus belum menikah. 

Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai aborsi, individu yang 

melakukan abortus provocatus rata-rata dilakukan oleh mereka yang 

masih single atau belum menikah. Karena itu penelitian ini akan 

memperdalam mengenai dampak psikologis yang terjadi pada 

mahasiswi single yang melakukan aborsi. 

4. Jenis aborsi yang dilakukan subyek adalah abortus provocatus. 

Berbeda halnya dengan aborsi spontan atau keguguran, abortus 

provocatus dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengakhiri 

kehamilannya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang beberapa 

diantaranya dapat memperparah keadaan psikologis pelaku aborsi 

paska aborsi. 

 

3.03. Metode Pengambilan Data 

Lofland dan Lofland mengatakan bahwa sumber data yang paling utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan juga tindakan, dan sisanya 

merupakan data tambahan seperti data statistik, foto, dokumen, dan lain-lain 

(Moleong, 2000, h. 157). Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode 

berupa: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan suatu tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak—interviewer dan interviewer—yang 

memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

(Moleong, 2000, h. 135). Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa tujuan 

dari wawancara yaitu: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-

lain; merekonstruksi hal yang dialami masa lalu; memproyeksikan hal-

hal yang telah diceritakan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami 

pada masa yang akan datang; memverivikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain, baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverivikasi, mengubah 

dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota (Moleong, 2000, h. 135). 

Terdapat aneka macam jenis wawancara, salah satunya adalah 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan 

kerangka pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, dan 

dimungkinkan adanya penambahan juga dapat sebagai kriterium 

pengontrol namun untuk disajikan baik cara dan waktunya bertanya 

tergantung pada kebijaksanaan pewawancara (Moleong, 2000, h. 48).  

Selama wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat 

bantu demi menangkap setiap detail dari wawancara. Alat bantu berupa 

telpon genggam untuk merekam kegiatan tanya jawab antara subjek 

dan peneliti. Selain telpon genggam, peneliti juga menggunakan alat 
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tulis dan sebuah buku untuk mencatat informasi-informasi penting saat 

wawancara berlangsung sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. 

2. Observasi 

Guba dan Lincoln mengatakan observasi dapat menjadi cara yang 

sangat bermanfaat dalam membantu mengumpulkan data pada 

penelitian kualitatif karena observasi dapat memberikan pengalaman 

langsung akan proses pengumpulan data penelitian dan peristiwa yang 

terjadi di lapangan, dengan melihat langsung keadaan yang terjadi di 

lapangan maka peneliti dapat mencatat perilaku dan kejadian pada 

keadaan sebenarnya. Observasi memungkinkan peneliti untuk 

menuliskan peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

 Kemudian, observasi juga berguna untuk mengecek kepercayaan 

data yang diperoleh dengan mengamati secara langsung. Teknik 

observasi ini memungkinkan peneliti untuk dapat memahami situasi-

situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks. Terakhir, jika beberapa 

kasus teknik komunikasi tidak memungkinkan, observasi menjadi alat 

yang sangat bermanfaat (Moleong, 2000, h. 125-126). 

Dapat dipahami bahwa observasi bermanfaat akan 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, 

perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; observasi 

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana yang 

dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti 

fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya 

dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; 
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observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan oleh 

subjek sehingga memungkinkan pula sebagi peneliti menjadi sumber 

data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek 

(Moleong, 2000, h. 126). 

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipatif 

peneliti bertisipasi langsung dalam kegiatan subjek sekaligus 

mengamati dan melakukan introspeksi (Poerwandari, 2017, h. 139). 

Peneliti turut bagian atau berada dalam keadaan obyek yang 

diobservasi dengan menggunakan alat observasi yaitu catatan berkala 

dimana peneliti mencatat kejadian-kejadian khusus pada waktu-waktu 

tertentu (Narbuko dan Achmadi, 2007, h. 72-74) 

 

3.04. Kriteria Keabsahan Data dalam Metode Kualitatif 

Agar suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi, 

seorang peneliti harus melakukan pemeriksaan pada keabsahan data dengan 

cermat sesuai dengan teknik-teknik yang ada. Teknik-teknik yang dapat 

digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data ada tujuh yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota 

(Moleong, 2000, h. 170-181). Adapun upaya yang dilakukan peneliti dalam 

menguji keabsahan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan merupakan cara peneliti untuk 

menentukan dan memastikan data yang didapat merupakan data yang 
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terpercaya dalam pengumpulan data. Keikutsertaan juga tidak dapat 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan pada penelitian. Perpanjangan keikutsertaan juga akan 

menambah derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena dapat 

menguji ketidak-benaran informasi yang telah terdistorsi oleh diri sendiri 

maupun dari responden. Selain itu, perpanjangan keikutsertaan juga 

bertujuan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti 

dan kepercayaan diri seorang peneliti sendiri. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan suatu persoalan 

atau isu yang sedang diteliti dan kemudian memusatkan penelitian 

terhadap hal-hal tersebut secara rinci. Jika perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

3. Pemeriksaan Teman Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini berguna untuk mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat yaitu teman, informan, subjek penelitian, dan dosen 

pembimbing. Diskusi dengan sejawat ini juga memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis 

yang muncul dari pemikiran peneliti. 
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3.05. Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2000, h. 103), analisis data merupakan 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Dibedakan dengan penafsiran, yaitu 

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, 

dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan Bogdan 

dan Taylor berpendapat bahwa analisis data adalah proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan oada 

tema dan hipotesis itu (Moleong, 2000, h. 103). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa analisis data 

adalah proses pengelompokan dan mengurutkan data untuk mencari pola dan 

kategori juga uraian dasar sehingga dapat mencapai rumusan hipotesis. 

Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menelaah data yang telah didapat dari berbagai sumber. 

2. Mengkategorikan data yang diperlukan. 

3. Menemukan makna, pola, hubungan, dan temuan-temuan umum dari 

data yang telah dikategorikan. 

4. Menyusun dinamika psikologis, menghubungkan dengan landasan 

teori, dan menganalisa. 

5. Menarik kesimpulan. 
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