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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Fokus penelitian kualitatif merupakan fokus penelitian dengan berbagai 

macam metode yang mencakup pendektan interpretif dan naturalistic 

terhadap subyek kajiannya (Denzim,dkk.,2005). 

Pendekatan ini menggunakan model metodologi Ethnografi yaitu 

model yang berfokus ada studi budaya ada populasi sosial atau cultural. 

Ethnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem 

kelompok sosial. Dalam peneltian ini peneliti terlibat mendalam dalam 

observasi dan menggunakan key informan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa kehidupan sosial (Noor,2011). Metode ethnografi peneliti 

gunakan karena penelitian yang dilakukan berhubungan dengan cara 

keluarga menangani pasien gangguan jiwa sesuai budaya jawa.      

Sedangkan objek penelitian yang diambil melalui teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling berarti sumber data atau objek 

penelitian dipilih melalui pertimbangan tertentu sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Dharma 2011). 
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3.2  Unit Analisis 

 Penelitian ini dilakukan pada keluarga-keluarga yang salah satu 

anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa di desa Tegalrejo, 

Salatiga. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai pandangan 

keluarga dan cara pengobatan  terhadap pasien skizofrenia ditinjau dari 

budaya setempat. 

 

3.3 Partisipan Peneliti 

Dalam penelitian ini dari sejumlah 30 pasien skizofrenia yang 

berobat ke Puskesmas Induk Tegalrejo peneliti menggunakan 3 

keluarga yang salah satu anggota keluarganya menderita gangguan 

jiwa, serta keluarga yang bertempat tinggal di Desa Tegalrejo, serta 

peneliti memilih keluarga yang masih percaya atau meyakini terhadap 

budaya jawa  untuk membantu kesembuhan pasien dan lebih dari dua 

kali keluarga membawa ke orang pintar atau paranormal ,sehingga 

dapat mewakili dan mencapai data yang diinginkan oleh peneliti.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan melalui 

dua struktur, yaitu wawancara relatif tertutup (pertanyaan difokuskan 

pada topik khusus dan umum melalui paduan wawancara), dan 

wawancara terbuka (peneliti memberi kebebasan kepada riset partisipan 

untuk berbicara secara luas dan mendalam) (Sudarwan, 2002 (dalam 

Majalah Ilmiah Pawiyatan oleh Aunu Rofiq Djaelani)). 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Saat wawancara, peneliti melakukan 

analisis terhadap jawaban dari narasumber, setelah dianalisis  belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai 

memperoleh data yang dianggap meyakinkan (Sugiyono, 2008).  

Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti : 

3.5.1 Tahap pertama , melakukan pengumpulan data dengan cara 

wawancara kepada narasumber yang telah dipilih peneliti 

menggunakan alat perekam yang tentunya sudah disepakati 

oleh narasumber dan peneliti. Setelah itu menyusun data 

hasil wawancara. 

3.5.2 Tahap kedua, peneliti mulai mengambil data yang signifikan 

dan mengambil data terpenting dari hasil rekaman. 
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3.5.3 Tahap ketiga, peneliti mulai mengelompokkan data yang 

sesuai dengan tema peneliti  

3.5.4 Tahap keempat, peneliti mulai menulis laporan. Dalam 

penulisan laporan peneliti menuliskan kata, kalimat, dan 

pengertian secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan 

data dan hasil analisa. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data menurut Polit & Beck (2004) dalam penelitian ini 

terdapat 4 macam kriteria untuk memberikan validasi dan reability 

terhadap data yang didapat, yaitu: 

3.6.1 Credibility (derajat Kepercayaan) 

Credibility data adalah kriteria validasi primer yang 

berupa pengumpulan data yang akan divalidasi mengenai 

kebenaran yang dapat dipercaya dan diinterpretasikan. Peneliti 

melakukan credibility dengan cara mengembalikan hasil 

penelitian untuk dimintakan klarifikasinya (member cheking). 

3.6.2 Dependability (kebergantungan) 

Dependability merupakan kriteria dalam penelitian 

kualitatif yang digunakan untuk menetapkan data dari waktu ke 

waktu dan pada berbagai kondisi. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan pendekatan dependability dengan penelitian 

inquiry audit. Inquiry audit merupakan proses meneliti kembali 
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data yang didapat dengan cermat dan mencari data pendukung 

melalui teori dan konsep sebelumnya untuk memperoleh 

validasi data yang sesuai. 

3.6.3 Confirmability (kepastian) 

Kriteria validasi berikutnya adalah confirmability yang 

berarti keobjektifan atau kenetralan data.  Hal ini menyesuaikan 

interpretasi peneliti tentang keakuratan data, relevansi data, dan 

arti data. Pembaca dapat menelusuri langkah analisis data yang 

dilakukan oleh peneliti dengan membaca frase bermakna 

sampai dengan penentuan struktur pokok dalam penelitian 

(confirmability penelitian) 

3.6.4 Transferability (keteralihan) 

Penelitian dapat memenuhi kaidah transferability melalui 

hasil penelitian ini yang dapat dipraktikkan di lokasi berlainan 

dengan latar belakang yang hampir atau sama dengan 

dilakukannya penelitian ini. 

3.6.5 Triangulasi (penelusuran) 

Dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara,dan 

waktu. Dengan demikian peneliti menggunakan triangulasi 

sumber,jenis triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kembali 

kebenaran data pada keluarga pasien, tetangga, dan petugas 

kesehatan 



36 
 

 

 

 

Dalam uji kabsahan data peneliti memilih dengan cara 

triangulasi atau penelusuran yaitu triangulasi sumber, dengan 

melakukan wawacara kembali untuk membuktikan kebenaran 

data pada keluarga, tetangga. 

 


