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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian Kualitatif  

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dan tujuan dari penelitian 

tentang Health Belief Model dalam pemilihan kosmetik pada penari di Semarang, 

penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki 

tujuan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang organisasi atau sebuah 

peristiwa daripada hanya mendeskripsikan permukaan dari sampel sebuah 

populasi. Topeng atau gap antara peneliti dan subjek yang diteliti harus sangat 

diminimalisir agar bisa mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sudut 

pandang dan perasaan subjek secara maksimal. (Denzin & Lincoln dalam 

Herdiansyah, 2011, h.7) 

Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan dan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian ini 

menekankan proses berpikir induktif mengenai dinamika hubungan 

antarfenomena, yang dimulai dari fakta empiris di lapangan dan bukan dimulai dari 

deduksi teori (Gunawan, 2016). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan desain deskriptif yang secara cermat memberi gambaran mengenai 

individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. 

3.02. Tema yang Diungkap 

Pemilihan kosmetik dalam penelitian ini mengarah kepada kesesuaiannya 

dengan jenis kulit dan pertimbangan perilaku sehat yang muncul dari dampaknya 

terhadap kesehatan kulit wajah. 
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Health Belief Model  yaitu konsep tentang keyakinan seseorang melakukan 

perilaku pencegahan penyakit atau perilaku sehat yang dipengaruhi oleh 

pertimbangan untung-rugi dan perasaan terancam penyakit. 

3.03. Subjek Penelitian 

Berikut adalah beberapa kriteria yang akan digunakan untuk menentukan 

subjek pada penelitian ini adalah orang dengan jenis kelamin perempuan yang 

berprofesi sebagai penari, baik penari tradisional maupun penari modern dengan 

usia 20-29 tahun yang termasuk rata-rata tertinggi usia pengguna makeup 

(Dehghani, 2017), berdomisili di Semarang dan sering mengalami alergi kulit atau 

jerawat  akibat penggunaan kosmetik. 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Data pada penelitian kualitatif adalah berupa kalimat yang didapat dari 

responden melalui suatu teknik pengumpulan data. Metode  yang digunakan 

hendaknya disesuaikan dengan tujuan, sifat, dan masalah yang diteliti. Terdapat 

beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua dari beberapa metode 

yaitu: 

3.04.01. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif diawali dengan pertanyaan informal 

ke formal. Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi-terstruktur. Tidak menutup kemungkinan pertanyaan yang telah 

disusun akan dikembangkan sesuai dengan kondisi atau respon yang diberikan oleh 

subjek agar memperoleh informasi lebih dalam terkait penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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Dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa tema pokok pertanyaan 

antara lain : 

a. Variabel demografis 

b. Variabel sosio-psikologis 

c. Variabel struktural 

d. Persepsi keseriusan penyakit dan ketidakkebalan 

e. Petunjuk perilaku 

f. Pertimbangan untung-rugi 

g. Perasaan terancam penyakit 

h. Kecenderungan perilaku pencegahan 

3.04.02. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang 

digunakan dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan; dan di dalam penelitian 

kualitatif, observasi harus dalam konteks alamiah, bukan dalam keadaan yang 

dikondisikan atau diatur. 

Peran penulis dalam penelitian ini yaitu partisipan atau terlibat langsung 

melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang sedang diamati sehingga data 

yang diperoleh lebih lengkap dan tajam (Sugiyono, 2012) 

Pada penelitian ini, pedoman yang akan digunakan untuk melaksanakan 

observasi adalah sebagai berikut:  

a. Kondisi fisik wajah subjek 

b. Penampilan subjek 

c. Ekspresi dan bahasa tubuh yang dimunculkan subjek saat wawancara 

berlangsung 
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3.05. Uji Keabsahan Data 

Moleong (2000) mengemukakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan 

data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Dalam pengumpulan data, keikutsertaan peneliti menjadi sangat 

menentukan dan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, namun 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian 

yang memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan, membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti, dan 

kepercayaan diri peneliti sendiri. 

b. Ketekunan pengamatan 

Hal ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari 

kemudian secara rinci memusatkan diri pada hal-hal tersebut. 

Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding sebuah data.  

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan 

dengan orang-orang terdekat subjek seperti anggota keluarga lain dan 

orang di lingkungan subjek. Peneliti akan melakukan cross-check 

dengan sesama teman penari subjek dan pasangan subjek. 
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3.06. Metode Analisis Data  

Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan, dan bahan yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang telah 

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Bogdan & Biklen 

dalam Gunawan, 2016, h.210). Analisis data dikerjakan beriringan dengan 

dilakukannya pengumpulan data dan berlangsung terus hingga pengumpulan data 

selesai.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data domain. 

Metode analisis ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan umum akan 

permasalahan yang diteliti. Pertama kali peneliti membaca data secara umum dan 

menyeluruh kemudian dipeoleh domain atau ranah yang ada dalam data tersebut 

dan belum perlu memahaminya secara rinci karena hasilnya masih tentang berbagai 

domain konseptual. Pembacaan akan menghasilkan hal-hal penting mulai dari kata, 

frase, bahkan kalimat (Lapau, 2013) 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk metode analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merekam dan mencatat data hasil temuan di lapangan. 

2. Menyeleksi dan mengklasifikasi data yang sesuai dengan kebutuhan 

kemudian diberi koding. 

3. Mebuat bagan analisa domain dari temuan data 

4. Membuat skema dinamika psikologis. 

5. Menghubungkan skema dengan landasan teori. 


