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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks tertentu melalui perilaku, persepsi 

maupun tindakan subjek penelitian yang kemudian di ungkap secara deskripsi 

dalam kata- kata (Moleong, 2016). Penelitian kualitatif dapat menggunakan data 

kuantitatif namun tidak menggunakan analisis statistik atau teknik kuantifikasi 

lainnya (Azwar, 2015; Moleong, 2016). Azwar (2015) menyatakan bahwa analisis 

kualitatif lebih mengacu pada analisis logika ilmiah terhadap dinamika 

antarfenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian melalui pemikiran formal dan argumentatif dan tidak untuk 

menguji suatu hipotesis (Azwar, 2015). Peneliti menggunakan pendekatan 

fenomenologis dimana data penelitian diperoleh dari pandangan subjek penelitian. 

Dengan kata lain, peneliti tidak membuat asumsi apapun terhadap subjek 

sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti hanya bergantung 

pada sudut pandang subjek penelitian. 

 

1.2. Tema Penelitian 

Peneliti akan mengungkap beberapa tema di dalam penelitian, yaitu : 

1. Komponen dan karakteristik kesejahteraan subjektif guna mengetahui 

gambaran kesejahteraan subjektif 
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2. Faktor pengaruh kesejahteraan subjektif 

1.3. Subjek Penelitian 

Subjek menjadi penting dalam suatu penelitian karena merupakan sumber 

data utama penelitian (Azwar, 2015). Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga 

orang yang merupakan wanita yang sudah menikah. Peneliti menggunakan 

metode sampel bertujuan (purposive sampling). Hal tersebut dikarenakan 

sampling pada penelitian kualitatif digunakan untuk mencari informasi sebanyak 

mungkin namun tetap dalam konteks tertentu yang telah ditetapkan (Moleong, 

2016). 

Dalam konteks penelitian ini, wanita menikah yang dijadikan subjek 

penelitian harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut : 

1. Telah menikah selama minimal tiga tahun 

Usia minimal tiga tahun adalah masa dimana pasangan suami isteri 

mengalami tekanan karena belum memiliki anak (Smolak dalam Ulfah & 

Mulyana, 2014). Hal tersebut selaras dengan pendapat Westoff, Potter, dan 

Sagi (dikutip Ulfah & Mulyana, 2014) yang menyatakan bahwa pasangan 

suami isteri umumnya paling menginginkan kehadiran anak pada usia 

pernikahan lebih dari tiga tahun. 

2. Mengalami involuntary childlessness 

Subjek memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan namun belum bisa 

mendapatkannya. 

3. Subjek beserta pasangan memiliki kondisi reproduksi yang baik  

Subjek dalam penelitian ini beserta suaminya harus memiliki kondisi 

reproduksi yang baik dan dibuktikan dengan dokumen berupa hasil 

pemeriksaan organ reproduksi secara medis dan/ atau pernyataan dokter 
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spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) terkait kesuburan subjek beserta 

pasangan. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta bahwa kemungkinan 

terjadinya keturunan disebabkan oleh adanya hubungan seksual antara suami 

dan isteri sebagai salah satu unsur ikatan cinta dalam pernikahan (Kartono, 

1992). Dengan kata lain, pasangan yang dapat memiliki anak adalah yang 

sehat secara biologis baik suami maupun isteri dan keduanya dapat menjadi 

pihak yang menyebabkan seorang wanita tak kunjung menghasilkan 

keturunan. Fakta lainnya adalah wanita dengan kondisi reproduksi yang baik 

merasa lebih tertekan dibandingkan dengan wanita yang mengalami masalah 

pada organ reproduksi (Ulfah dan Mulyana, 2014). Wanita yang mengalami 

permasalahan biologis akan mengetahui pengobatan yang tepat untuk 

mendapatkan keturunan. Hal tersebut berbeda dengan wanita dengan kondisi 

reproduksi yang baik yang akan mengalami kebingungan dalam mencari dan 

memilih pengobatan yang tepat sehingga cenderung untuk melakukan 

berbagai usaha yang tidak jarang menimbulkan stress ketika mengalami 

kegagalan.  

 

1.4. Pengumpulan Data 

1.4.1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu interaksi antara dua pihak dimana salah satunya 

memiliki tujuan tertentu untuk mengadakan tanya- jawab melalui sebuah atau 

beberapa pertanyaan (Stewart & Cash, 2012). Moleong (2016) menyebut pihak 

yang mengajukan pertanyaan sebagai pewawancara dan pihak yang menjawab 

sebagai pihak terwawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka 

dengan pertanyaan semi terstruktur. Wawancara terbuka berarti wawancara yang 
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dilakukan atas persetujuan subjek dan kesadaran subjek. Dengan kata lain, subjek 

mengetahui bahwa dirinya sedang diwawancara dan mengetahui maksud dari 

pengadaan wawancara tersebut. Pertanyaan semi terstruktur berarti pertanyaan 

yang cukup terencana dimana pewawancara memiliki kemugkinan untuk 

mengembangkan pertanyaan yang ada pada panduan atau yang menjadi inti 

pertanyaan (Stewart & Cash, 2012). Pewawancara dapat menggali jawaban lebih 

dalam dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tambahan yang disesuaikan 

dengan jawaban pihak terwawancara. 

Proses wawancara dalam penelitian ini akan direkam (dengan persetujuan 

subjek) dan dicatat. Pencatatan dilakukan untuk membantu peneliti dalam 

meningkatkan perhatian pada subjek serta menemukain informasi penting 

sedangkan hasil rekaman dapat menjadi data pelengkap yang menyimpan 

informasi wawancara secara lengkap sehingga peneliti tidak kehilangan data yang 

mungkin dilewatkan oleh peneliti saat proses wawancara. Data – data yang akan 

di ungkap dalam wawancara adalah sebagai berikut : 

a. Identitas subjek 

b. Latar belakang ingin memiliki anak 

c. Usaha yang ditempuh untuk memiliki anak 

d. Kondisi organ reproduksi subjek dan pasangan 

e. Afek- afek yang selama ini muncul 

f. Sikap dan perilaku subjek dalam menanggapi permasalahan yang muncul 

karena belum memiliki anak 

g. Kepuasan hidup yang dirasakan subjek 

h. Faktor pengaruh yang muncul dalam diri subjek dan lingkungan sekitar 
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1.4.2. Observasi  

Observasi atau pengamatan juga memiliki peran dalam penelitian. 

Pengamatan merupakan suatu pengalaman langsung yang membantu pengamat 

dalam memastikan kebenaran maupun perilaku kompleks yang terjadi pada saat 

proses wawancara (Moleong, 2016). Dengan begitu, pengamatan dapat menjadi 

sarana peneliti untuk mendapatkan tambahan informasi selain dari hasil 

wawancara. Dalam melaksanakan pengamatan, peneliti akan fokus pada hal- hal 

seperti peristiwa, kegiatan, atau perilaku tertentu yang dapat memberikan 

informasi (Moleong, 2016). Oleh karena itu, observasi dalam penelitian ini 

diharapkan dapat mengungkap apa saja afek yang muncul termasuk intensitas 

afek yang dirasakan subjek selama pengamatan, serta jika terdapat faktor yang 

dapat memengaruhi kesejahteraan subjektif. Afek positif maupun negatif serta 

kemungkinan terungkapnya faktor pengaruh dapat tergambar dalam suasana 

lingkungan subjek secara umum, perilaku subjek, ekspresi wajah subjek serta 

intonasi atau volume suara subjek saat merespon peneliti.  

Hasil observasi akan dicatat dalam bentuk catatan lapangan dimana 

peneliti akan mencatat segala informasi yang di dapat selama proses pengamatan 

sesudah pelaksanaan. Observasi akan dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan wawancara. 

1.4.3. Tes kepribadian 

Tes kepribadian merupakan alat tes yang disusun untuk menunjukkan 

kecenderungan tingkah laku individu (Agustina, Fatoni, & Mawardah, 2017). 

Penelitian ini menggunakan tes kepribadian Eysenck atau EPI (Eysenck 

Personality Inventory) untuk mengetahui tipe kepribadian subjek. Alat tes 
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didapatkan dari Laboratorium Pusat Psikologi Terapan Unika Soegijapranata 

Semarang dengan sistem peminjaman. EPI terdiri dari 57 pertanyaan dengan 

pilihan jawaban “ya” dan “tidak” yang terbagi dalam 24 pertanyaan Ekstroversion 

(E), 24 pertanyaan Neuroticm (N), dan 9  pertanyaan Lie (L). Penelitian ini 

menggunakan seluruh item pertanyaan untuk memaksimalkan hasil penelitian. 

Peneliti berperan sebagai tester pada pelaksanaan sekaligus melakukan skoring 

E, N, dan L. Penetapan tipe kepribadian, tingkat neurosa, dan tingkat kebohongan 

subjek didasarkan pada jumlah skor yang didapatkan yang disesuaikan dengan 

ketentuan penilaian yang tertera pada kunci jawaban. 

 

1.5. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan keadaan dimana segala temuan penelitian 

dapat dipercaya, dapat dipertimbangkan atau mencerminkan nilai yang benar 

(Moleong, 2016). Keabsahan data ditetapkan dengan melakukan pemeriksaan 

tertentu. Penelitian ini menguji keabsahan data dengan tiga metode, yaitu : 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan dengan cara 

membandingkan suatu data dengan sesuatu yang lain. Penelitian ini 

menggunakan tiga jenis triangulasi : 

a. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan informasi yang 

didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton dalam Moleong, 

2016). Triangulasi dengan sumber dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan jawaban subjek dan jawaban salah satu orang terdekat 

subjek yaitu pasangan (suami) subjek.  
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b. Triangulasi dengan teori  

Patton (dikutip Moleong, 2016) menyatakan bahwa fakta dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan cara dibandingkan dengan satu atau lebih 

dari satu teori. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian akan dibandingkan 

dengan teori yang digunakan oleh peneliti pada bab sebelumnya. 

c. Triangulasi dengan metode 

Triangulasi dengan metode merupakan teknik pengecekan derajat 

kepercayaan dimana hasil penelitian ditemukan dalam beberapa teknik 

pengumpulan data (Patton dalam Moleong, 2016). Penelitian ini 

memperoleh hasil penelitian dengan membandingkan data- data yang 

diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan tes kepribadian.  

2. Pengecekan Anggota 

Pengecekan anggota dapat digunakan untuk pemeriksaan derajat kepercayaan 

dan dapat dilakukan secara formal maupun informal (Moleong, 2016). Dalam 

penelitian ini, data hasil penelitian akan disampaikan kembali kepada subjek 

sehingga segera dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan pencatatan atau 

penafsiran jawaban. 

3. Uraian Rinci 

Uraian rinci dilakukan agar pembaca dapat memahami segala temuan peneliti 

dengan jelas (Moleong, 2016). Peneliti dituntut utuk memaparkan 

penafsirannya terhadap hasil penelitian secara cermat dan berdasarkan 

dengan kenyataan yang ada sehingga segala uraian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Diskusi Sejawat 
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Diskusi sejawat merupakan salah satu teknik keabsahan data dimana peneliti 

mendiskusikan hasil sementara atau hasil akhir penelitian dengan rekan- rekan 

sejawat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang yang 

dipersoalkan (Moleong, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan diskusi 

dengan dosen pembimbing terkait dengan hasil sementara dan hasil akhir 

penelitian.  

 

1.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif induktif dimana proses 

analisa data berawal dari gambaran umum dan berujung pada isu spesifik (Alsa, 

2014). Janice McDrury (dikutip Moleong, 2016) memaparkan tahapan analisis 

kualitatif sebagai berikut : 

1. Mempelajari data dan menandai kata kunci yang terdapat pada data 

2. Menemukan tema dari kata kunci 

3. Menuliskan “model” atau tema  

4. Melakukan koding terhadap model yang ditemukan 
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