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BAB 4 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.01 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian “tahap pengambilan keputusan konsumsi pelancar haid pada 

mahasiswa” ini melibatkan subyek mahasiswi yang aktif melakukan hubungan 

seksual. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada 

subyek dan teman subyek.  

Peneliti memilih subyek DS, IB, dan GR karena ketiga subyek tersebut 

adalah mahasiswi yang masih aktif kuliah, sudah pernah melakukan hubungan 

seksual dan mengkonsumsi jamu pelancar haid selama siklus haid. Sebelumnya 

peneliti sudah mengenal subyek IB jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan 

penelitian, sehingga saat peneliti memutuskan untuk mengambil tema ini peneliti 

meminta IB untuk menjadi subyek kemudian IB merekomendasikan 2 temannya 

yang lain untuk menjadi subyek.  

Wawancara dengen DS dilakukan selama empat kali di kos DS yang 

berada di Jatingaleh Semarang dan satu kali wawancara dilakukan di kos peneliti 

yang berada di daerah Jatingaleh. Kos tempat tinggal DS berada di sekitar salah 

satu universitas swasta di Semarang. DS menyewa dua buah kamar kos, satu 

kamar untuk bekerja mengajar les Make Up dan menjual baju-baju desainnya 

sedangkan kamar satunya untuk subyek isitirahat. Wawancara dilakukan malam 

hari di kos subyek. Dalam kamar kos tersebut terdapat sebuah kamar mandi, 

satu almari pakaian, dua ranjang tempat tidur dan rak buku berukuran 1,5m x 1m 

yang berisi novel. Ketika wawancara  pertama berlangsung subyek sedang 

mengerjakan tugas kuliah bersama dengan temannya.  
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Wawancara dengan GR dilakukan selama tiga kali di kos GR dan dua kali 

dikos peneliti. Kos GR berada di daerah Jatingaleh, kegiatan sehari-hari GR 

selain kuliah adalah menjual tas dan dompet yang dijual secara online di social 

media, sehingga dalam kamar kos GR penuh dengan barang-barang jualannya. 

Ketika wawancara berlangsung GR meminta agar wawancara dilakukan ketika 

tidak ada teman-teman GR sehingga wawancara lebih intens dan teman yang 

ada di kos GR tidak ada yang mengetahui. Waancara yang dilakukan dengan 

GR tidak hanya membahas tentang masalah haid yang dialami GR tetapi GR 

juga banyak bercerita tentang hubungannya dengan pacarnya dan kekerasan 

yang sudah dialami GR dengan pacarnya. Saat wawancara berlangsung sesekal 

GR mengurus dan mengecek barang-barang jualan yang ada dikamarnya. 

 Wawancara dengan subyek ketiga yaitu IB dilakuka di kos IB, di sebuah 

gerai fastfood di pandaran dan juga di kos peneliti. Kos tempat tinggal IB berada 

di kawasan perumahan Telagabodas, untuk ukuran mahasiswa kos IB bisa 

dikatakan cukup mewah, kos tersebut adalah bangunan baru yang lengkap 

dengan fasilitas garasi mobil, dapur, dan kamar yang cukup luas. Dalam kamar 

tersebut terdapat kamar mandi dalam beserta showernya, Tv kabel, kasur 

singlebed dan juga lemari pintu 2. Kos tempat tinggal IB terlihat cukup luas dan 

nyaman.  Wawancara berikutnya dilakukan disebuah gerai fastfood yang ada di 

Semarang, wawancara dilakukan diluar karena saat itu IB susah ditemui dan 

susah dihubungi sehingga ketika IB bisa dihubungi peneliti memilih untuk pergi 

menemui IB di lokasi tempat IB makan.  
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4.02 Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2016 sampai 

dengan Desember 2016. Jadwal penelitian dilaksanaan berdasarkan persetujuan 

dari subyek dan peneliti, jadwal penelitian sangat fleksibel menyesuaikan waktu 

subyek dan tidak menghambat aktifitas subyek. Jumlah subyek dalam penelitian 

ini ada tiga subyek, masing-masing subyek berasal dari luar kota Semarang dan 

menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Semarang. 

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. 

Sebelum melakukan wawancara subyek sudah bersedia menjadi subyek dalam 

penelitian ini, dan peneliti sudah memberikan inform consent kepada masing-

masing subyek sebagai tanda jika subyek sudah bersedia untuk menjadi subyek 

dalam penelitian ini. Observasi dilakukan saat berlangsungnya wawancara 

diadakan dengan subyek, ketika wawancara berlangsung peneliti tidak hanya 

memberikan pertanyaan kepada subyek tetapi juga mengamati gesture tubuh 

subyek dan bagaimana subyek merespon pertanyaan yang diberikan untuk 

subyek. Jadwal pelaksanaan penelitian akan dijelaskan dengan tabel jadwal 

pelaksanaan wawancara ketiga subyek. 
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Tabel 4.01 Pelaksanaan Penelitian DS 

 

Hari Tanggal Waktu Lokasi  Tahap Pengambilan Data 

Rabu, 7 September 
2016 

19.00-
21.00 

Kos subyek - Menjalin rapport 

Jumat, 9 September 
2016 

19.00-
22.00 

Kos subyek - Wawancara subyek 
Observasi   

Kamis, 15 september 
2016 

18.30-
20.00 

Kos subyek - Wawancara subyek 

Senin, 10 Oktober 
2016 

20.00-
23.00 

Kos peneliti - Wawancara dengan 
sahabat subyek 

Minggu, 27 Oktober 
2016  

16.00-
17.00 

Kos subyek - Wawancara subyek 

 
Tabel 4.02 Pelaksanaan Penelitian GR 

 

Hari Tanggal Waktu Lokasi  Tahap Pengambilan Data 

Kamis, 15 september 
2016 

15.00-
17.00 

Kos subyek - Menjalin rapport  

Senin, 19 September 
2016 

19.30-
22.00 

Kos peneliti - Wawancara subyek 
- Observasi  

Jumat, 30 september 
2016 

19.00-
21.00 

Kos peneliti - Wawancara subyek 

Rabu, 5 oktober 2016  20.00-
21.30 

Kos subyek  - Wawancara dengan 
sahabat subyek 

Senin, 28 November 
2016 

19.00-
20.00 

Kos subyek - Wawancara subyek 

 

 

Tabel 4.03 Pelaksanaan Penelitian IB 

 

Hari Tanggal Waktu Lokasi  Tahap Pengambilan Data 

Minggu, 23 oktober 
2016 

22.00-
23.30 

MCD 
Pandanaran 

- Menjalin rapport  

Senin, 24 oktober 
2016  

20.00-
22.30 

Kos peneliti - Wawancara subyek 
- Observasi  

Rabu, 26 oktober 
2016  

21.00-
23.00 

Kos peneliti - Wawnacara subyek 

Selasa, 1 november 
2016 

17.00-
18.00 

Kos peneliti - Wawancara sahabat 
subyek 

Selasa, 29 november 
2016 

19.00-
20.00 

Kos subyek  - Wawancara subyek 
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