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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

      Untuk mengungkap fenomena perilaku menolong pada orang yang 

memiliki Extra Sensory Perception, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif dalam 

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

dengan berbagai metode alamiah, serta bertujuan untuk memahami 

fenomena mengenai pengalaman subjek (Moleong, 2013, h. 6). 

      Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, h. 1) penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir yang induktif 

sehingga dapat mengenali dan merasakan apa yang dialami subjek. 

Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2014, h. 9) berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang 

dilakukan pada kondisi yang alamiah dimana analisis data dilakukan 

secara induktif, serta lebih menekankan pada  proses pelaksanaan 

penelitian dan makna data yang teramati.  

      Sumanto (2014, h. 9) mengungkapkan bahwa metode penelitian 

kualitatif lebih berfokus untuk memahami suatu permasalahan atau 

fenomena, dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus yang 

nantinya akan menghasilkan temuan berupa pemahaman secara
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 mendalam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

fenomenologi yang dapat membantu peneliti untuk mengungkapkan 

makna fenomena yang sedang terjadi. 

      Secara etimologi fenomenologi berasal dari dua kata dalam bahasa 

Yunani, yaitu phenomenon dan logos. Fenomenologi merupakan cara 

pandang yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman 

subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi terhadap dunia 

(Moleong, 2013, h. 15). Secara lebih rinci Moleong menambahkan 

bahwa peneliti fenomenologis berusaha masuk ke dalam dunia 

konseptual subjek penelitian agar dapat mengerti mengenai apa dan 

bagaimana subjek berperilaku yang dikarenakan suatu peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

B. Tema yang diungkap  

1. Pengalaman Extra Sensory Perception subjek  

2. Faktor pendukung perilaku menolong  

3. Aspek perilaku menolong yang dilakukan subjek  

4. Makna perilaku menolong bagi subjek 

 

C. Subjek Penelitian dan Teknik Sampling  

      Pemilihan subjek dalam penelitian merupakan aktor utama yang 

harus ditentukan sebelum penelitian dilaksanakan, dalam penelitian ini 

diambil empat orang subjek dengan karakteristik: 

1. Memiliki kemampuan Extra Sensory Perception dari kecil 

2. Berada pada usia dewasa awal (18 – 40 tahun) 
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      Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel bertujuan (purposive sampling), dimana sampel yang digunakan 

mewakili ciri-ciri dari suatu populasi tertentu (Moleong, 2013, h.223). 

Purposive sampling menurut Sugiyono (2014, h. 54) merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa orang yang paling tahu 

tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga akan memudahkan 

peneliti mendalami situasi sosial yang sedang diteliti. Patton (dalam 

Cresswell, 2015, h. 407) juga menyebutkan bahwa standar yang 

digunakan dalam memilih partisipan adalah seseorang yang kaya akan 

informasi. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

      Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah:  

1. Wawancara  

      Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2013, h. 186). Dengan 

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 
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tentang subjek yang diteliti dalam menginterpretasikan situasi dan 

fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2014, h. 72).  

      Esterberg (dalam Sugiyono, 2014, h. 73) mengemukakan bahwa 

terdapat tiga macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur 

(structured interview), wawancara semi terstruktur (semistructure 

interview), dan wawancara tidak terstruktur (unstructured 

interview). Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur (semistructure interview) yang bertujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

      Pada penelitian ini ada beberapa poin yang akan ditanyakan 

kepada subjek, yaitu: 

a. Sejak kapan subjek memiliki kemampuan Extra Sensory 

Perception  

b. Awal mula kemampuan Extra Sensory Perception diketahui  

c. Darimana kemampuan Extra Sensory Perception didapatkan  

d. Perasaan subjek saat mengetahui bahwa dirinya memiliki 

kemampuan Extra Sensory Perception  

e. Jenis kemampuan Extra Sensory Perception yang dimiliki 

subjek  

f. Cara pengembangan kemampuan Extra Sensory Perception agar 

menjadi meningkat  

g. Dampak negatif atau positif yang dirasakan subjek dengan 

memiliki kemampuan Extra Sensory Perception  

h. Penggunaan kemampuan Extra Sensory Perception dengan 

positif  
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i. Reaksi dan sikap subjek ketika seseorang meminta tolong terkait 

dengan pemanfaatan kemampuan Extra Sensory Perception  

j. Inisiatif subyek untuk menolong orang lain terkait dengan 

kemampuan Extra Sensory Perception  

k. Penggunaan kemampuan Extra Sensory Perception untuk 

menolong orang lain  

l. Pemaknaan hidup subjek secara keseluruhan 

2. Observasi  

      Observasi adalah teknik mengamati (watching) dan mendengar 

(listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa adanya 

manipulasi atau pengendalian oleh observer (orang yang 

mengamati), serta mencatat penemuan tersebut untuk digunakan ke 

tingkat penafsiran analisis yang lebih tinggi (Black & Champion, 

2001, h. 286). Menurut Alwasilah (2003, h. 211) observasi 

merupakan pengamatan yang sistematis dan terencana yang 

digunakan untuk memperoleh data yang dikontrol validitas dan 

reliabilitasnya. Observasi memiliki dua jenis, yaitu observasi 

partisipan dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dimana peneliti 

mengamati tingkah laku subjek dalam keadaan alamiah, tetapi 

peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap lingkungan yang 

diamati.  

      Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati situasi tempat 

wawancara dan beberapa perilaku subjek yang muncul saat proses 

pengumpulan data terutama cara subjek berinteraksi dengan peneliti 
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dan respon non verbal seperti ekspresi wajah, posisi duduk, intonasi 

bicara, gerakan tangan, dan lain-lain. 

 

E. Uji Keabsahan Data 

      Untuk dapat memenuhi keabsahan data (trustworthiness) diperlukan 

teknik pemeriksaan yang berfungsi untuk mencapai tingkat 

kepercayaan penemuan dan menunjukkan derajat kepercayaan pada 

hasil-hasil penemuan dengan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

yang sedang diteliti (Moleong, 2013, h. 324). Oleh sebab itu, keabsahan 

data merupakan hal yang penting agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan.  

      Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

keabsahan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan  

      Untuk menghindari adanya distorsi selama proses penggalian 

data, peneliti perlu melakukan perpanjangan keikutsertaan. Hal 

tersebut selain bermaksud untuk mendeketsi dan memperhitungkan 

distorsi yang terjadi, perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan 

untuk membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti dan juga 

kepercayaan diri peneliti (Moleong, 2013, h. 329). Lebih lanjut lagi, 

menurut Sugiyono (2014, h. 122) perpanjangan keiukutsertaan juga 

dapat membentuk rapport peneliti dengan narasumber menjadi 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 

ada informasi yang disembunyikan. Apabila sudah terbentuk 

rapport, maka sudah terjadi kewajaran atau kebiasaan didalam 
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penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 

perilaku yang dipelajari.   

2. Ketekunan Pengamatan  

      Ketekunan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis 

(Sugiyono, 2014, h. 124). Sejalan dengan itu, Moleong (2013, h. 

329) mengemukakan bahwa ketekunan pengamatan merupakan 

proses mencari secara konsisten interpretasi untuk analisis yang 

konstan atau tentatif, serta mencari cara untuk membatasi pengaruh. 

Ketekunan pengamatan merupakan usaha peneliti untuk 

menemukan unsur-unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang sangat 

relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan 

memfokuskan pada hal tersebut secara rinci dan mendalam.   

3. Triangulasi  

      Menurut Sugiyono (2014, h. 125) triangulasi berarti pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai sumber, 

dan berbagai waktu. Lebih rinci, Moleong mengungkapkan bahwa 

triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan sesuatu perihal lain yang berfungsi sebagai 

pengecekan data (Moleong, 2013, h. 330). Denzim (dalam Moleong, 

2013, h. 330) menjelaskan bahwa terdapat empat jenis triangulasi, 

yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, metode, dan teori.  
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      Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji kedibilitas 

data yang dilakukan dengan mengecek data melalui berbagai 

sumber (Sugiyono, 2014, h. 127). Teknik triangulasi dapat 

dilakukan dengan membandingkan sumber utama yaitu data yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti, dengan sumber data lain (Moleong, 

2013, h. 331). Sumber data lain yang digunakan peneliti dalam 

teknik triangulasi ini adalah teman terdekat subjek atau orang yang 

pernah ditolong oleh subjek.  

      Triangulasi metode merupakan pengecekan kembali data secara 

mendalam dengan beberapa teknik dan metode yang sama (Patton 

dalam Moleong, 2013, h. 331). Pengecekan kembali dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan 

observasi.  

      Triangulasi teori merupakan proses pencarian tema atau penjelas 

pembanding untuk mengarahkan data dalam upaya penemuan 

penelitian lainnya (Moleong, 2014, h. 332). 

 

F. Metode Analisis Data  

      Sugiyono (2014, h. 89) mendefinisikan analisis data merupakan 

proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga 

mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Cara 

pengolahan data tersebut diorganisasikan dalam kategori, dijabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. 
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Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, h. 192) analisis data adalah 

usaha untuk memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data 

sehingga dapat menemukan tema dalam data dan jauhnya data dalam 

menyokong tema tersebut.  

      Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

antara lain (Moleong, 2013, h. 247-257):  

1. Menelaah Data 

      Penelaahan data dimulai dengan mengumpulkan berbagai 

sumber, seperti wawancara, data pengamatan, dan dokumentasi-

dokumentasi.  

2. Reduksi Data  

      Oleh karena data yang didapatkan dilapangan banyak sekali, 

maka dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan membuat 

abstraksi, yaitu rangkuman inti, proses, dan pernyataan yang perlu 

dijaga dan dipertahankan di dalamnya.  

3. Menyusun kedalam satuan  

      Hasil dari reduksi data kemudian dianlisis lagi kemudian 

memberikan kategorisasi sambil melakukan koding.  

4. Penafsiran data  

      Penafsiran data merupakan pengolahan hasil sementara menjadi 

teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.


