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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan Kualitatif 

Metode pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian 

yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan pada fenomena yang 

terjadi. Menurut Banister, dkk (Alsa, 2010, h. 30) penelitian kualitatif 

dapat didefinisikan sebagai suatu cara sederhana, sangat longgar, yaitu 

suatu penelitian interpretatif terhadap suatu masalah di mana peneliti 

merupakan sentral dari pengertian atau pemaknaan yang dibuat mengenai 

masalah itu. 

Penelitian ini bersifat kasuistik, yaitu meneliti sebuah fenomena 

yang diangkat dari realita kehidupan sehari-hari. Alsa (2010, h. 30) 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif mencakup atau memayungi 

beberapa startegi penelitian yang memberikan karakteristik tertentu yaitu 

kaya akan deskripsi mengenai manusia, tempat, dan konversi, dan tidak 

mudah dianalisis dengan prosedur statistik. 

Metode penelitian kualitatif biasanya disebut penelitian lapangan 

(field research) dan umumnya digunakan oleh sosiolog dan antropolog. 

Dalam bidang psikologi penelitian kualitatif sering disebut naturalistik 

karena masalah atau peristiwa yang diteliti terjadi secara natural (Alsa, 

2010, h. 30). Azwar (2010, h. 5) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif 

lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif 
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dan pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (tanpa ada 

rekayasa). Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (Usman & Purnomo, 

2008), maksudnya data yang didapat dan diolah  bersifat deskriptif. Data 

tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi 

lainnya (Moleong, 2007, h. 6). 

Landasan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah fenomenologis. Istilah fenomenologis sering digunakan sebagai 

anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subyektif dari 

berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui (Moleong, 2007, h. 14) 

 

B. Tema/Pola yang Diungkap 

Tema atau pola yang akan diungkap dalam penelitian ini dinamika 

kepribadian hardiness  pada wanita penderita kanker payudara. Peneliti 

ingin meneliti bagaimana hal tersebut bisa muncul, hal-hal apa saja yang 

memengaruhi. 

 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data 

dengan seperangkat instrumen untuk mengukur variabel. Peneliti mencari 

dan belajar dari subyek penelitiannya, dan menyusun format ketika 

penelitian berjalan (Alsa, 2010, h. 47). 
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Penentuan subyek dalam penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitiannya (Usman dan Purnomo, 2008, h. 45). Penderita kanker 

payudara pada penelitian kualitatif jumlahnya lebih kecil, observasinya 

selektif. Penentuan subyek penderita kanker payudara pada penelitian itu 

sendiri berasal dari populasi. Populasi sendiri harus diperhatikan agar 

sesuai dengan kriteria dan karakteristik tujuan penelitian, dalam hal ini 

proses tumbuh dan berkembangnya hardiness pada wanita penderita 

kanker payudara. 

Subyek penelitian adalah: 

1. Wanita yang menjalani masa pemulihan setelah kemoterapi dan/atau 

terapi radiasi. 

2. Pernah menjalani operasi, kemoterapi dan/atau terapi radiasi. 

3. Minimal stadium IIB 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk 

kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. 

Peneliti dalam hal ini mencoba menganalisis semua data yang diperoleh 

secara sama atau sedekat mungkin dengan data aslinya. Terdapat tiga 

macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu 

indepth interview, observasi, dan dokumen tertulis. Dalam hal ini 

peneliti akan menggunakan metode interview dan observasi. 
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Secara umum metode wawancara (interview) lebih 

memperhatikan arti-arti subjektif (arti-arti yang didapat dari partisipan 

sejalan dengan topik wawancara). Metode ini memungkinkan 

eksplorasi isu-isu yang amat kompleks.  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2007, h. 186). Metode ini digunakan 

karena pengamatan terhadap perilaku sehari-hari subyek tidak dapat 

dilakukan secara intens selama 24 jam. Pelaksanaan proses wawancara 

ini akan dilakukan secara mendalam. Peneliti akan bertatap muka 

langsung dengan tiap subyek, agar mendapat gambaran lengkap 

mengenai topik yang akan diteliti. 

Penelitian ini merupakan bentuk wawancara terstruktur yang 

dikombinasikan dengan bentuk wawancara bebas. Wawancara 

menggunakan seperangkat pertanyaan pokok dan tidak menutup 

kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru di luar 

pertanyaan  karena menyesuaikan dengan situasi yang ada. 

Patton (Moleong, 2007, h. 140-141) memberikan enam jenis 

pertanyaan dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara 

akan berkaitan dengan salah satu pertanyaan lainnya, seperti pertanyaan 

yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, pendapat atau nilai, 

perasaan, pengetahuan, indera, dan latar belakang atau demografi. 

Topik umum yang akan diajukan pada subyek saat dilakukan 

wawancara, antara lain: 
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a. Pertanyaan tentang sumber, yang berupa biografi 

i. Data diri subyek (nama, tanggal lahir, pekerjaan) 

ii. Masa kecil subyek (hubungan dengan keluarga, pendidikan) 

iii. Masa remaja subyek (hubungan dengan keluarga, lingkungan 

sekitar, pendidikan) 

iv. Masa kini (hubungan dengan suami (orang tua) dan atau anak, 

jumlah anak, kedekatan subyek dengan anak) 

b. Pengalaman subyek yang berkaitan dengan penyakit kanker 

payudara 

i. Kapan pertama kali anda menyadari ada sesuatu yang aneh 

dengan payudara anda? Apa yang anda rasakan?  

ii. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui bahwa anda 

menderita kanker payudara? Apa yang anda pikirkan saat itu? 

iii. Apakah penyakit ini memberikan efek atau dampak dalam 

kehidupan anda hingga saat ini? 

iv. Apakah anda merasa bahwa penyakit ini mengancam 

kehidupan anda? 

v. Bagaimana cara anda mengatasi rasa stres yang anda alami 

akibat penyakit ini? Pernahkan anda menyerah karena hal ini? 

Kenapa? 

vi. Hal apa sajakah yang membuat diri anda bisa tahan dan kuat 

menghadapi penyakit ini? 

vii. Apakah anda sendiri yang mengambil keputusan akhir 

mengenai segala perawatan dan terapi untuk menyembuhkan 
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kanker payudara? Kenapa anda berani mengambil pilihan 

untuk melaksanakan operasi dan segala perawatan tersebut? 

viii. Apakah anda yakin bahwa anda bisa sembuh dengan segala 

kemampuan anda? 

ix. Apakah kegiatan anda menganggu atau menghambat diri anda 

untuk sembuh?  

x. Kegiatan yang anda ikuti selama sakit, apakah itu juga 

memberikan pengaruh pada kesembuhan anda? 

Menurut anda apakah anda percaya bahwa anda bisa berjuang 

melawan penyakit ini karena sebelumnya anda juga pernah mengalami 

kesulitan berat?Dalam metode observasi (Baniste, dkk dalam 

Poerwandari, 1998, h. 52) mengatakan bahwa proses ini diarahkan pada 

kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam 

fenomena tersebut. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendukung data-data yang diperoleh dari wawancara.  

Alasan penggunaan pengamatan (observasi) ialah karena 

pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. 

Pengamatan juga memungkinkan pengamat untuk melihat dunia 

sebagaimana yang dilihat subyek penelitian, hidup pada saat itu, 

menangkap fenomena, menangkap kehidupan budaya dari segi 

pandangan subyek (Moleong, 2007, h. 126) 

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan mengacu 

pada observasi dalam konteks alamiah. Di sini peneliti memperhatikan, 
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mencatat fenomena yang muncul dari segi pengertian subyek, dan 

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan subyek. 

 

2. Metode Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif, penetapan validitas, reliabilitas, dan 

obyektivitas data berbeda dengan validitas, reliabiltas dan obyektivitas 

data pada penelitian kuantitatif. Validitas pada penelitian kualitatif 

adalah keterpercayaan terhadap data yang diperoleh dan analisis yang 

dilakukan peneliti secara akurat memresentasikan dunia sosial di 

lapangan (Alsa, 2010, h. 49). 

Pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu: melakukan triangulasi atau memeriksa kebenaran data kepada 

pihak lain yang terpercaya, mendiskusikan data dengan teman 

seprofesi, menganalisis kasus negatif (yang merupakan kasus yang 

bertentangan dengan hasil penelitian pada saat tertentu) dan 

menggunakan alat bantu saat pengumpulan data (seperti video atau tape 

recorder). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode 

triangulasi, mendiskusikan data dengan teman seprofesi dan 

menggunakan alat bantu. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Data-data kemudian disusun. Menyusun data berarti 
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menggolongkannya dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi 

berarti memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, 

serta mencari hubungan antara berbagai konsep (Usman & Purnomo, 

2008). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mendefinisikan analisis data 

sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.  

Seiddel (Moleong, 2007, h. 248) menjelaskan bahwa proses analisis 

data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Mencatat hal-hal yang menghasilkan catatan lapangan.  Catatan 

lapangan tersebut kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap 

dapat ditelusuri, 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, menglasifikasikan, menyintesikan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 

3. Berpikir seraya membuat catatan lapangan sehingga menjadi suatu 

kategori data agar mempunyai makna. Selanjutnya, peneliti mencari 

dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

 

 




