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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Model Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian yang berjudul 

“Coping Stress pada Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Bertugas 

di Wilayah Konflik”. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat 

memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam. Menurut Banister (dalam 

Alsa, 2014, hal. 30), penelitian kualitatif adalah penelitian yang interpretatif dimana 

peneliti sebagai pusat dari pemaknaan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian 

kualitatif dalam psikologi merupakan penelitian yang naturalistik karena masalah 

yang diteliti berdasarkan pada kenyataan yang ada. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologis. Bogdan dan Biklen (dalam Alsa, 2014, hal. 32) menjelaskan 

bahwa pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami makna terhadap 

suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang dan perasaaan subjek. Pendekatan 

fenomenologis digunakan agar peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman 

individu dalam situasi tertentu. 

 

3.02.Tema yang diungkap 

1. Gejala stress yang dialami oleh anggota TNI, seperti gejala fisik (pusing, 

insomnia, mudah lelah, selera makan berubah, dan lain-lain), gejala 

psikologis (cemas, gelisah, mudah marah, merasa tidak aman, dan lain-

lain), gejala perilaku (sulit berkonsentrasi, sering melamun, dan lain-lain). 
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2. Coping stress atau usaha yang dilakukan untuk mengatasi stress, 

menggunakan problem-focused coping (planful problem solving, 

confrontive coping, seeking social support), emotional-focused coping 

(distancing, escape-avoidance, self-control, accepting responsibility, 

positive reappraisal). 

 

3.03. Subjek Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-

random sampling dengan spesifikasi yang diambil yaitu purposive sampling. 

Menurut Moleong (Putranti, 2017, hal. 33) purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan data oleh sekelompok populasi subjek yang memiliki kesamaan ciri-

ciri dengan populasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Subjek merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yonif 

410/Alugoro, Blora. 

2. Subjek berusia 20-30 tahun. 

3. Subjek tergabung dalam pasukan Satgas Pamtas di Papua tahun 2017. 

4. Subjek mengalami gejala stress setelah bertugas di wilayah konflik. 

 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

3.04.01. Teknik yang digunakan 

3.04.01.01. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai salah satu cara untuk 

mengumpulkan data. Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara 

dua pihak dengan tujuan tertentu (Moleong, 2004, hal. 135). Gunawan (2016, hal. 
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160) mendefinisikan wawancara sebagai pembicaraan yang mengarah pada suatu 

permasalahan tertentu dimana prosesnya berupa tanya jawab secara lisan antara 

dua pihak yang saling berhadapan secara fisik. Kesimpulannya, wawancara 

adalah sebuah metode pengumpulan data menggunakan cara berkomunikasi 

antara dua pihak secara langsung dengan tujuan tertentu. 

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur atau 

wawancara bebas terpimpin adalah metode wawancara dimana peneliti membuat 

kerangka pertanyaan permasalahan yang akan diteliti namun saat proses 

wawancara berlangsung pertanyaan wawancara dapat disesuaikan dengan 

kondisi di lapangan (Narbuko & Achmadi, 2002, hal. 85). Wawancara ini bertujuan 

untuk menggali informasi subjek secara terbuka dengan tetap berfokus pada 

tujuan wawancara (Gunawan, 2016, hal. 163). Subjek dalam wawancara semi 

terstruktur sudah ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria khusus. Selain itu, 

wawancara jenis ini biasanya berlangsung lama dan membutuhkan beberapa 

kesempatan berikutnya (Moleong, 2004, hal. 139). Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dibantu dengan menggunakan alat perekam dan catatan wawancara. 

Topik yang akan diungkap dalam wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Identitas subjek (nama, usia, alamat asal, jabatan, riwayat penugasan, 

lama penugasan) 

2. Latar belakang subjek 

a. Perasaan atau pikiran yang pertama kali muncul ketika terpilih untuk 

bertugas di wilayah konflik 

b. Dukungan keluarga dan orang terdekat 

3. Kehidupan selama berada di tempat penugasan 
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4. Gejala stress yang dialami subjek 

5. Coping stress yang dilakukan 

a. Masalah yang dialami subjek saat berada di tempat tugas 

b. Perilaku dan sikap dalam menanggapi masalah 

c. Usaha yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut 

 

3.04.01.02. Observasi 

Observasi merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian kualitatif. 

Observasi dipilih sebagai metode pengumpulan data yang menunjang data 

wawancara karena melalui observasi maka peneliti dapat mengcrosscheck 

kebenaran informasi yang subjek berikan. Dengan begitu, observasi dapat 

mengurangi bias pada hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan observasi 

nonpartisipan sebagaimana dijelaskan Djamal (Putranti, 2017, hal. 37) bahwa 

observasi nonpartisipan tidak mengikutsertakan peneliti dalam kegiatan subjek 

namun melakukan observasi saat proses wawancara berlangsung. 

Peneliti perlu mencatat seluruh perilaku yang muncul agar data yang 

dihasilkan saat observasi dapat memberikan keabsahan informasi tentang 

masalah penelitian. Hal yang akan diamati peneliti yaitu : 

1. Tingkah laku subjek ketika berinteraksi dengan peneliti  

2. Perilaku, gerakan tubuh, mimik wajah, dan respon-respon spontan subjek 

saat menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti 

 

 

 

3.05. Metode keabsahan data 
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Informasi atau data yang diperoleh peneliti tidak selalu sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan lebih mendalam 

mengenai data yang diperoleh untuk melihat apakah data tersebut memiliki 

keabsahan atau tidak. Moleong (2004, hal. 173) menyebutkan empat kriteria 

dalam teknik pemeriksaan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferbility), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik keabsahan data, yaitu: 

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan informasi atau data 

secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti akan 

dengan teliti mencari interpretasi dengan berbagai cara menggunakan analisis 

yang tetap atau konstan serta berpusat pada permasalahan secara rinci. Oleh 

karena itu, peneliti diharapkan melakukan pengamatan secara teliti, rinci serta 

berkelanjutan (Moleong, 2004, hal. 177). 

2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap kenyataan yang 

sebenarnya dengan cara mencari data dari sumber lain. Tujuan dari triangulasi 

data adalah untuk mengkomparasi informasi atau data tentang suatu hal yang 

sama sehingga informasi atau data tersebut dapat dipercaya. Denzin (Gunawan, 

2016, hal. 219) membedakan triangulasi menjadi empat macam, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik. Penelitian 

ini menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu : 

 

 

a. Triangulasi sumber 
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Menurut Denzin, triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh 

kebenaran informasi atau data dengan membandingkan dari sumber lain, seperti 

membandingkan jawaban pribadi dengan perspektif atau pandangan orang lain 

terhadap subjek. 

b. Triangulasi metode 

Membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda untuk 

mengecek penemuan hasil penelitian, dengan membandingkan data wawancara, 

observasi, dan dokumen lain. 

c. Triangulasi teoritik 

Triangulasi teoritik adalah perbandingan informasi atau data terhadap 

suatu permasalahan dengan menggunakan dua teori atau lebih.  

3. Perpanjangan keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian kualitatif berguna untuk 

membangun rasa percaya subyek terhadap peneliti maupun kepercayaan diri 

peneliti sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat memunculkan informasi atau data 

yang terdistorsi, terutama distorsi pribadi (Moleong, 2004, hal. 176). 

 

3.06. Analisis Data 

Pernyataan Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2004, hal. 210) analisis 

data merupakan proses pengelompokan informasi atau data yang didapatkan 

sehingga informasi dapat dipahami pihak lain serta dapat disajikan. Upaya yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data, 

mengkoordinasikan data, memilih dan mengelompokkan data untuk mendapatkan 

gambaran, mencari dan menentukan pola permasalahan, mendapatkan data yang 

dipelajari, dan menentukan data yang akan dibagikan pada yang lain. 



36 

 

 

 

Creswell (2003, hal. 191) merumuskan proses analisis data pada penelitian 

kualitatif, antara lain : 

1. Proses pengumpulan data dengan cara verbatim data wawancara dan 

observasi 

2. Mencari makna keseluruhan dari data yang telah diperoleh 

3. Melakukan pengkodean (coding) untuk mereduksi informasi 

4. Menggunakan proses coding dengan memilih kategori tema yang telah 

ditentukan sehingga dapat dianalisis 

5. Mendeskripsikan hasil coding dalam bentuk narasi 

6. Menginterpretasikan data berdasarkan temuan peneliti


