
 
 

54 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007, h. 6) adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

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

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 

2010, h. 18).  

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus menggunakan 

metode fenomenologi. Menurut Schutz (dalam Gunawan, 2016, h.77) 

fenomenologi berupaya mengungkapkan bagaimana anggota 

masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya, terutama bagaimana 

individu dengan kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi 

dengan individu lainnya. Penelitian fenomenologi menjelaskan atau 

mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa
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individu dan dilakukan dengan situasi yang alami sehingga tidak ada 

batasan dalam memahami dan memkanai fenomena yang dikaji. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang akan diikutsertakan dalam penelitian ini 

adalah 3 orang perawat lansia di suatu panti wreda di Kota Semarang. 

Subjek yang diikutsertakan harus memiliki karakteristik seperti yang 

diinginkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dengan 

sukarela menjadi partisipan dengan mengisi informed consent sebelum 

diwawancarai. Informasi mengenai subjek penelitian ini akan 

dirahasiakan oleh peneliti. 

Ciri-ciri subjek dalam penelitian ini adalah :  

a. Perawat lansia yang bekerja di panti wreda, dengan pendidikan 

terakhir adalah S1 keperawatan (perawat profesi). Semakin 

tinggi pendidikan akan membantu individu untuk mengolah dan 

melihat masalah tidak hanya dari satu sudut pandang saja 

melainkan dari setiap aspek yang mempengaruhi perkara 

tersebut. 

b. Memiliki usia 23-34 tahun. Menurut Schaie dalam Dariyo (2003, 

h. 61), individu dalam usia ini telah menempuh pendidikan 

formal jenjang akademi dan mencoba menerapkan ilmu dan 

keterampilannya apakah cocok atau tidak dengan jenis pekerjaan 

yang dihadapinya. Dalam usia ini juga, seorang individu akan 

dituntut rasa tanggung jawabnya sebagai individu yang bekerja 

di lembaga sosial tempat ia bekerja. 
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c. Berjenis kelamin perempuan. Ada kecenderungan wanita lebih 

emosional dibandingkan pria. 

C. Teknik Pengambilan Sample 

Sampling dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menjaring 

sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan 

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori 

yang muncul (Moleong, 2007, h. 224).  

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan teknik purposeful sampling. Teknik purposeful sampling 

merupakan non-probability sampling yang didasarkan pada ciri-ciri 

subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian (Herdiansyah, 2010, h. 

106).  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007, h. 186). 

Pedoman wawancara yang akan disusun peneliti meliputi: 

a. Permasalahan khusus yang dialami oleh lansia di panti wreda.  

b. Menggali sumber stres dan efek-efek stres yang muncul dan 

dialami oleh perawat lansia.  
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c. Pengalaman stres serta penilaian subjek terhadap peran sebagai 

perawat lansia.  

d. Jenis pengasuhan dan perawatan yang diberikan perawat 

selama bekerja di panti wreda.   

e. Koping stres yang sering digunakan oleh subjek.  

2. Observasi  

Menurut Cartwright & Cartwright (dalam Herdiansyah 2010, 

h.131) observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta ‘merekam’ perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang 

tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang 

tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh 

mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

behavioral checklist. Behavioral cheklist merupakan suatu metode 

dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai 

muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan 

memberikan tanda cek (√) jika perilaku yang diobservasi muncul. 

(Herdiansyah, 2010, h. 136). Perilaku yang akan diobservasi oleh 

peneliti adalah perilaku stres pada subjek penelitian dilihat dari 

gejala stres yang muncul saat bekerja, dilihat dari gejala fisik, 

gejala emosional, gejala perilaku, dan gejala sosial. Jenis koping 

stres yang dipakai untuk mengatasi situasi stres yang dialami subjek 

juga diobservasi dilihat dari perilaku yang ditunjukan dan 
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dipersepsikan sebagai usaha untuk mengurangi gejala stres dilihat 

dari bagaimana perilaku subjek terhadap lansia, bagaimana cara 

subjek mencari dukungan, dan baagaimana pengendalian diri 

subjek saat menghadapi situasi yang tidak mendukung. 

E. Uji Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data (trustworthiness) diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moleong, 2007, h. 324). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan 

cara : 

1. Memperpanjang waktu 

Perpanjangan waktu yang akan dilakukan bermaksud untuk 

mendapatkan trust atau rasa percaya subjek terhadap peneliti, 

sehingga informasi yang didapatkan lebih banyak dan lebih akurat. 

2. Triangulasi.   

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2007, h.330). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

teori. Triangulasi teori adalah penggunaan lebih dari satu teori 
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utama atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah 

data (Herdiansyah, 2010, h. 201). 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Gunawan, 2016, 

h. 210) adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 

wawawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulan 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang 

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model 

interaktif (Miles & Huberman dalam Herdiansyah, 2010, h. 164). 

Tahapan yang harus dilakukan dalam teknik analisis ini adalah : 

1. Pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data terjadi selama 

penelitian berlangsung. Ketika peneliti telah mendapatkan data 

yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah 

reduksi data. 

2. Reduksi data. 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. 

3. Display data. 

Dalam tahap ini prinsipnya adalah mengolah data setengah 

jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan yang sudah memiliki 
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alur tema yang jelas. Tahapan dalam display data adalah kategori 

tema, subkategori tema, dan proses pengodean. 

4. Kesimpulan / verifikasi 

Kesimpulan dalam teknik analisis ini, secara esensial berisi 

tentang uraian dari seluruh subkategori tema yang tercantum pada 

tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai 

dengan quote verbatim wawancara. 

 

 

 

 

 


