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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menuru Leedy dan Ormrod dkk (Sarosa, 2017) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami 

fenomena dalam setting dan konteks naturalnya, yakni peneliti 

berusaha tidak memanipulasi fenomena yang diamati. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi 

(Sugiyono, 2016). 

Menurut Bogdan dan Taylor  (Moleong, 2012) metode 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller  

(Noor, 2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya. 
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Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa metode peneltian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mendalami peristiwa khusus pada 

kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif secara 

tertulis atau lisan, dimana dalam pengumpulan datanya secara 

fundamental sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti itu 

sendiri. 

 

B. Tema yang Diungkap 

Tema yang ingin diungkap dalam penelitian “Stres 

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Semarang” antara lain: 

a) Permasalahan yang dialami narapidana 

b) Faktor-faktor pemicu stres narapidana 

c) Gejala stres yang dialami narapidana 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 

Semarang sebanyak tiga narapidana.  

 

D. Teknik Pengambilam Sampel 

Teknik pengambilan subyek pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Pertimbangan 
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tertentu ini disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, 

antara lain: 

1. Subjek merupakan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA 

Semarang 

2. Subjek menjalani masa tahanan maksimal 2 tahun 

3. Subjek mengalami beberapa indikasi stres selama di Lapas 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

sumber, dan cara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. 

Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang 

beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks 

(Sarosa, 2017). 

Menurut Stewart dan Cash (Herdiyanto, 2016), wawancara 

didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat 

pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, 

kepercayaan, motif, dan informasi Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati 

seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia; hal-hal yang 

tidak diketahui peneliti melalui observasi. 
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Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah 

menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas 

wawancara dilaksanakan (Sarosa, 2017). Panduan wawancara 

yang telah disusun pun masih bisa terjadi pengembangan seiring 

dengan berjalannya proses wawancara. Panduan wawancara pada 

penelitian ini antara lain: 

a. Identitas subjek 

b. Latar belakang kehidupan subjek 

c. Hubungan dengan keluarga, teman, dan sesama narapidana 

d. Kegiatan sehari-hari di Lapas 

e. Masalah yang dialami selama di Lapas 

f. Faktor-faktor pemicu stres 

g. Gejala stres yang dirasakan, baik secara fisik maupun psikis 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Noor, 2015). Banister 

(Herdiyanto, 2016), menjelaskan observasi adalah proses 

memperhatikan dan mengamati dengan teliti dan sistematis 

mengenai sasaran perilaku yang dituju. Penggunaan observasi 

sebagai metode penelitian disebabkan teknik observasi ini 

mengandalkan pengalaman secara langsung. Jika informasi yang 

diperoleh kurang meyakinkan dan ketika peneliti ingin 

mengetahui kebenaran dari data yang diperoleh, peneliti harus 
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mengalami langsung peristiwa yang diteliti (Moleong, 2012). 

Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang 

perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, serta 

untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai suatu 

fenomena yang diteliti, yang sukar diperoleh dengan metode lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Observasi nonpartisipan merupakan metode 

pengumpulan data yang tidak melibatkan peneliti dalam kegiatan 

subjek yang diteliti, tetapi observasi dilakukan pada saat 

wawancara (Moleong, 2012). Hal-hal yang akan diamati antara 

lain: 

a) Kesan umum: kondisi fisik, penampilan 

b) Ekspresi wajah: senang, sedih, cemas, tenang, dll 

c) Sikap dan perilaku subjek 

d) Kontak mata 

e) Gaya bicara 

f) Kelancaran menjawab pertanyaan 

g) Keterbukaan saat menjawab pertanyaan 

h) Reaksi: marah, cemas, tegang, nafas cepat, dll 

 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Maka dari itu untuk memastikan apakah data yang 



35 

 

 

dikumpulkan kredibel, maka ada beberapa teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang dapat digunakan. Menurut (Sugiyono, 2016) 

terdapat tiga cara menguji keabsahan data, yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan ini 

berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin 

terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling 

percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau 

ditutupi lagi. Lamanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan 

akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian 

data. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan ini maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

ditemukan salah atau tidak, serta peneliti dapat memberikan 

deskripsi data dan urutan peristiwa yang akurat dan sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi berarti pengecekan data dilakukan dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 

macam teknik triangulasi, yaitu: 
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1) Triangulasi sumber 

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, seperti teman terdekat, 

atasan atau bawahan, dll. Data yang diperoleh dari sumber 

tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang beda, dan yang spesifik. Data 

yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan 

dan selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber-sumber 

data tersebut. 

2) Triangulasi teknik 

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data 

diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan 

observasi atau dokumentasi. Bila menghasilkan data yang 

berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang benar, atau mungkin semuanya 

benar namun karena sudut pandang yang berbeda. 

3) Triangulasi waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data 

yang diperoleh dari wawancara dengan subyek di pagi hari 

akan memberikan data yang lebih valid karena masih dalam 

keadaan segar dan belum banyak masalah. Maka dari itu 

dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik 

lain di waktu atau situasi yang berbeda. Bila menghasilkan 
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data yang berbeda, maka harus dialukan secara berulang-

ulang sampai ditemukan kepastian data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

dalam menguji keabsahan data. 

 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016) analisa data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisa data menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 

2016) dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu 

tertentu. Jika hasil wawancara yang telah dianalisis dirasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga 

data yang diperoleh dianggap kredibel dan datanya sudah jenuh. 

Langkah-langkah dalam analisa data menurut Miles dan Huberman 

yaitu: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, fokus pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan data berikutnya. 
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2. Penyajian data 

Menyajikan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata 

dapat dilakukan dengan membentuk bagan, grafik, dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan lebih 

terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

semakin mudah dipahami. 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Pada tahap ini, kesimpulan awal yang masih bersifat 

sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang pasti dan 

kredibel setelah dilakukan pengecekan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


