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BAB 3 

METODE  PENELITIAN 

 

1.01 Metode Penelitian Kualitatif 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode kualitatif karena dari data verbal dan wawancara 

yang diperoleh peneliti dapat mengetahui dan mendiskripsikan dinamika 

pengambilan keputusan dewasa awal yang mengkonsumsi pelancar haid, 

sehingga dipilih metode kualitatif karena dalam pendekatannya penelitian ini 

tidak bisa diungkapkan dengan angka atau kuantitatif. Pada metode  kualitatif 

analisa lebih ditekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis 

kepada dinamika dan hubungan antar fenomena yang diteliti kemudian dilogika 

secara ilmiah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang penekannya lebih 

kepada pengujian hipotesis, penelitian kualitatif lebih fokus kepada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara  berfikir yang argumentatif Azwar 

(2013).  

Penelitian kualitatif sendiri memiliki beberapa jenis, hal ini dikemukakan 

oleh Sujarweni (2014) jenis-jenis tersebut adalah  Etnografi, Study kasus, study 

dokumen, observasi atau pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, 

grounded theory, dan study sejarah. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif wawancara terpusat, dengan melakukan wawancara kepada 

subyek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi sesuai yang diharapkan 

oleh peneliti, dengan cara mendesain pertanyaan untuk ditanyakan kepada 

subyek untuk mengetahui respon subyek dalam penelitian ini. 
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1.02 Tema Yang Diungkap 

1. Tahap pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi pelancar haid. 

2. Pelancar haid dalam penelitian ini bisa berupa jamu tradisional atau obat 

yang diproduksi oleh pabrik yang berfungsi untuk mengatur hormon dan 

melancarkan haid. 

3. Mahasiswi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam 

hubungan seksual. 

 

3.03  Subyek Penelitian 

1. Teknik penyaringan subyek 

  Menurut Kaelan (2012) teknik penyaringan subyek dalam penelitian 

kualitatif adalah probability sampling, nonprobability sampling, purposive 

sampling, snowball sampling dan emergent sampling design. Dalam 

penelitian ini teknik penyaringan subyek menggunakan teknik purposive, 

karena tidak semua individu memiliki karakteristik yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini, sehingga dibutuhkan karakteristik khusus untuk 

mencari subyek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui tahap pengambilan keputusan menggunakan pelancar haid 

pada dewasa awal, sehingga peneliti menggunakan subyek dengan 

karakteristik: 

a. Mahasiswi  

b. Mengkonsumsi pelancar haid  

c. Mengalami masalah keterlambatan haid 

d. Aktif melakukan hubungan seksual 
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3.04  Teknik Mengumpulkan Data 

Penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data, diantaranya adalah bisa melalui observasi, wawancara atau melalui 

dokumentasi. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan sebagai 

data pendukung.  

1. Wawancara 

Menurut Soegiyono dalam Kaelan (2012) wawancara adalah pertemuan 

antara dua orang atau lebih, untuk bertukar ide dan informasi melalui diskusi 

dan tanya jawab, sehingga dari percakapan mereka dapat dikonstruksikan 

sebuah makna dari topik tertentu. Ketika melakukan wawancara peneliti 

dihadapkan dengan dua hal. Pertama, peneliti secara nyata harus 

melakukan interaksi yang nyata dengan responden. Kedua, peneliti harus 

menerima kenyataan bahwa adanya perbedaan pandangan antara peneliti 

dan responden, sehingga peneliti harus mengetahui cara berinteraksi 

dengan responden dan mengolah pandangan yang berbeda tersebut Kaelan 

(2012). Ada berbagai macam jenis wawancara diantaranya adalah 

wawancara takterstruktur, terstruktur, dan wawancara semi terstruktur, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur 

dengan tujuan supaya dapat memperoleh informasi yang mendalam dari 

responden. Pada wawancara ini peneliti ingin mengetahui : 

a. Masalah dan gangguan haid yang dialami subyek 

b. Cara subyek mengatasi gangguan dan masalah haid yang dialami 

c. Dinamika tahap pengambilan keputusan menggunakan pelancar haid 

2. Observasi  
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Obervasi menurut Kaelan (2012) adalah suatu pengamatan terhadap suatu 

objek yang akan diteliti, pengamatan ini bisa berupa pengamatan langsung 

maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dan menjadi bahan penelitian. Bungin dalam Sujarweni (2014) 

mengemukakan beberapa bentuk observasi yang biasanya dilakukan, yaitu : 

a. Observasi Partisipan (participant obervation) 

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian dengan cara mengamati dan peneliti terlibat dalam 

keseharian subyek/informan. 

b. Observasi tidak terstruktur 

Adalah pengamatan yang dilakukan tanpa adanya pedoman observasi, 

jadi peneliti mengembangkan sendiri pengamatannya berdasarkan 

perkembangan yang ada dilapangan. 

c. Observasi kelompok  

Adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti.  

Peneliti akan menggunakan observasi tidak terstruktur dalam penelitian 

ini, observasi dilakukan untuk melengkapi data yang sudah diperoleh melalui 

proses wawancara dengan subyek, peneliti akan mengobservasi gerak-gerik 

yang dilakukan oleh subyek, dan ekspresi wajah subyek saat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

 

3.05 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini uji  keabsahan data dilakukan dengan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Ketekunan pengamatan 
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Pengamatan tidak hanya dilakukan melalui panca indra saja, tetapi juga 

menggunakan insting atau intuisi dari peneliti juga. Meningkatnya 

ketekunan pengamat dalam penelitian akan berdampak pada 

meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini peneliti harus 

melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang 

menonjol dalam penelitian. 

2. Pengecekan melalui diskusi 

Melakukan diskusi dengan beberapa kalangan yang mengerti masalah 

penelitian akan sangat efektif untuk menguji keabsahan data, diskusi 

dapat dilakukan dengan kalangan yang berpengetahuan dan bisa 

menyampaikan gagasannya, membantu peneliti untuk memahami 

permasalahan yang sedang terjadi Patton (2009).  

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan uji keabsahan data dengan 

cara berdiskusi dengan teman sejawat yaitu dengan dosen pembimbing atau 

dengan teman yang mengerti dengan tema yang diambil dalam penelitian ini. 

3. Triangulasi 

Moeleong  (2007) mendefinisikan triangulasi adalah teknik yang 

digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara menggunakan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk menjadi pembanding data tersebut. 

Denzin dalam Patton (2009) menyebutkan empat tipe dasar triangulasi, 

yaitu : Triangulasi sumber data, triangulasi investigator, triangulasi teori 

dan triangulasi metodologis. 

Pada penelitian ini akan menggunakan Triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data adalah penggunaan berbagai macam sumber data 

dalam sebuah kajian, misalnya adalah mewawancarai seseorang pada status 
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yang berbeda untuk memperoleh pandangan yang berbeda.  Peneliti akan 

menggunakan triangulasi sumber data pada penelitian ini, peneliti akan 

melibatkan orang-orang yang terdekat dengan subyek, seperti teman atau 

sahabat subyek. 

 

3.06 Metode Analisis Data 

Menurut (Mudjiraharjo dalam Sujarweni (2014) analisis data adalah suatu 

aktifitas untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau 

kode, dan mengkategorikan untuk memperoleh suatu temuan yang berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab. Jadi dari validasi ini informasi yang 

diperoleh dari orang-orang sekitar subyek yang berkaitan dengan penelitian ini 

akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari subyek.  

Dalam melakukan analisis data ada beberapa tahap yang harus dilewati, 

Faisal dalam Sujarweni (2014) mengemukakan tahapa-tahapan terebut adalah : 

1. Reduksi Data 

 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. 

Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh kemudian dirangkum dan 

dikategorikan pada hal-hal yang penting.  

2. Penyajian Data  

 Data yang diperoleh dikelompokkan menurut pokok permasalahan kemudian 

dibuat dalam bentuk matriks sehingga mudah untuk melihat pola-pola 

hubungan satu data dengan yang lainnya. 

3. Penyimpulan dan Verifikasi 
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 Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan 

sementara. Kesimpulan yang diperoleh dari tahap awal kurang jelas, sehingga 

pada tahap selanjutnya akan dibuat kesimpulan yang lebih jelas. 

4. Kesimpulan 

 Kesimpulan akhir dibuat berdasarkan kesimpulan sementara yang sudah 

diverifikasi. Kesimpulan akhir dapat diperoleh setelah pengumpulan data 

selesai. 

 Spradley dan Glaser dikutip Sujarweni (2014) mengemukakan empat 

model analisis yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu: analisis 

domain (domain analysis), analisis taksonomi (taxonomy analysis), analisis 

komponensial (componential analysis), dan Analisis tema kultural (discovering 

cultural themes).  

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah analisis 

domain (Domain analysis). Menurut Glaser dikutip Sujarweni (2014) dalam 

analisis domain akan diperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab 

fokus penelitian. Analisis data ini dilakukan dengan cara membaca naskah 

penelitian untuk memeperoleh domain atau ranah yang terdapat dalam penelitian 

tersebut. 
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