
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian  

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif 

fenomenologi atau situasi yang terjadi didalam individual, 

masyarakat atau kelompok secara akurat. Adapun kasus   yang   

akan   dikaji   dalam penelitian ini adalah kasus mengenai tingkat 

pengetahuan dalam pemberian motivasi pada pasangan usia subur 

terhadap pemilihan alat kontrasepsi dan apa saja yang dapat 

mempengaruhi dalam pemilihan alat kontrasepsi.  

Tujuan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif 

adalah untuk dapat mengekslorasi fenomena motivasi PUS pada 

penggunaan kontasepsi. 

 

3.2 Tempat Penelitian 

Tempat :  Desa Batugencu, Kabupaten Poso 

Tanggal:  23 Juni – 24 Juli 2015 

Peneliti memilih Desa Batugencu, Kabupaten Poso karena belum 

pernah diadakan penelitian sebelumnya mengenai pengalaman dan 

dukungan yang didapat oleh pasangan usia subur (pus) dari suami 

 

 

 



 
 

3.3 Subjek Penelitian 

3.1.1 Batasan populasi 

Populasi yang dipakai yaitu pasangan usia subur  di Desa 

Batugencu, Kabupaten Poso. 

3.1.2 Besar sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. 

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan sampel teoritis, karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada panduan khusus dalam menentukan 

besar sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian 

(Sugiyono, 2009). 

3.1.3 Cara pengambilan sampel 

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling, karena cara pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk dijadikan 

partisipan penelitian.  Partisipan dalam penelitian ini adalah ibu 

menyusui.  

Partisipan diambil sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

sebagai berikut: 

 



 
 

1. Kriteria inklusi 

a. Partisipan merupakan pasangan suami istri 

dalam usia subur. 

b. Dapat berbahasa Indonesia. 

c. Bersedia menjadi partisipan. 

d. Dapat membaca dan menulis. 

2. Kriteria ekslusi 

a. Menolak menjadi partisipan. 

b. Partisipan dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian (dalam 

keadaan sakit). 

 

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan variable 

bebas (motivasi) dan variable terikat (kontrasepsi). 

 

3.5 Definisi Operasional 

1. Pasangan usia subur adalah suami dan istri yang dapat 

memperoleh keturunan dengan mudah karena kedua pasangan 

tersebut dalam keadaan normal dan dalam batasasan umur 

yang masih tergolong dalam kategori usia subur ( istri). 

2. Fertilisasi adalah penggabungan antara sperma dan sel telur 

yang akan menghasilkan zigot. Hal tersebut dapat terjadi dengan 



 
 

adanya masa subur yang harus di lewati oleh seorang istri untuk 

dapat menghasilkan sel telur 

.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah 

laku nonverbal. Jenis teknik observasi yang digunakan yaitu 

participant observer. Participant observer merupakan suatu bentuk 

observasi dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi 

dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Pengamat adalah kunci 

keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian (Yusuf, 2014). 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui 

komunikasi langsung. Dalam penelitian, peneliti sebagai 

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti 

dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014). 

Jenis teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terencana artinya sudah ada kontrak terlebih dahulu dengan 



 
 

partisipan. Langkah - langkah metodologisnya sebagai berikut. 

Menyusun pedoman penelitian berupa daftar pertanyaan 

1. Melakukan wawancara langsung dengan partisipan 

2. Mencatat hasil wawancara atau hal - hal yang dianggap 

penting dan selama proses wawancara akan dilakukan 

perekaman dengan tape recorder/handpone. 

 

 

3.7 Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah 

pengumpulan data selesai dari masing-masing partisipan. Analisa 

data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. Tahapan analisa data pada penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah menurut Colaizzi (1978) dalam Steubert & 

Carpenter (2003). Tahapan tersebut adalah : 

1. Memiliki gambaran yang jelas tentang fenomena yang 

diteliti. Peneliti memahami fenomena PUS tentang motivasi 

dan pengambilan keputusan untuk penggunaan alat 

kontrasepsi melalui studi literatur tentang teori dan hasil-hasil 

penelitian terkait.  

2. Mencatat data dari hasil wawancara dengan partisipan 

dalam bentuk verbatim (kata demi kata) untuk dapat 



 
 

mendeskripsikan dukungan sosial dan pengambilan keputusan 

untuk penggunaan alat kontrasepsi. 

3. Membaca seluruh deskripsi fenomena yang telah 

disampaikan oleh partisipan dengan membaca secara 

berulang-ulang. 

4. Peneliti membaca kembali hasil wawancara dan 

mengutip pernyataan – pernyataan yang bermakna. Setelah 

mampu memahami pernyataan partisipan, peneliti membaca 

kembali transkrip hasil wawancara, memilih pernyataan-

pernyataan hasil verbatim yang signifikan dan sesuai dengan 

tujuan penelitian dan memilih kata kunci pada pernyataan, 

dipilih dengan memberikan garis penanda dan kode tujuan 

khusus. 

5. Menguraikan arti yang ada dalam pernyataan-pernyataan 

signifikan. Peneliti membaca kembali kata kunci yang telah 

diidentifikasi dan mencoba menemukan esensi atau makna 

dari kata kunci untuk memberi kategori. 

6. Peneliti kemudian mengelompokkan makna-makna ke 

dalam kelompok tema dengan menyusun tabel kisi-kisi tema 

yang memuat pengelompokan kategori kedalam sub-sub tema, 

sub tema, dan tema. 

7. Peneliti menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti 

merangkai tema yang ditemukan selama proses analisa data 



 
 

dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi yang dalam 

terkait motivasi dan pengambilan keputusan untuk penggunaan 

alat kontrasepsi. 

8. Peneliti menemui partisipan untuk melakukan validasi 

deskripsi hasil analisis. Peneliti kembali kepada partisipan 

untuk membaca kisi-kisi hasil analisis tema. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah gambaran tema yang diperoleh 

sebagai hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami 

partisipan terkait motivasi dan pengambilan keputusan untuk 

penggunaan alat kontrasepsi.  

9. Menggabungkan data hasil validasi ke dalam deskripsi 

hasil analisis. Peneliti menganalisis kembali data yang telah 

diperoleh selama melakukan validasi  kepada partisipan untuk 

ditambahkan kedalam deskripsi yang mendalam pada laporan 

penelitian, sehingga pembaca mampu memahami motivasi dan 

pengambilan keputusan untuk penggunaan alat kontrasepsi.  

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti 

menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi 

sumber. 

Menurut Moleong (2005), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 



 
 

lain, di luar data yang didapatkan untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam penelitian 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan 

apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, orang berpendidikan menegah atau tinggi, orang 

berada, orang pemerintahan ; (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara mengecek 

kembali data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

3.9 Etika Penelitian 

Pelibatan partisipan dalam penelitian merupakan hal yang 

sangat esensial. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan 

menggali dukungan sosial dan pengambilan keputusan pemberian 



 
 

ASI, sehingga perlu disusun suatu jaminan etika penelitian yang 

akan melindungi partisipan terkait dengan masalah etik yang 

muncul.  Etika penelitian menurut Polit (2001) adalah : 

1. Prinsip otonomi  

Prinsip otonomi memberikan kebebasan pada partisipan 

untuk berhak membuat keputusan atas dirinya sendiri yang 

dilakukan secara sadar dan dipahami dengan baik, bebas dari 

paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian atau untuk 

berhenti dari penelitian yang dilakukan. Penentuan diri partisipan 

dalam penelitian ini dilakukan melalui pemberian penjelasan tentang 

tujuan, manfaat dan proses penelitian, serta hak-hak partisipan 

selama mengikuti penelitian. Pengambilan keputusan partisipan 

dalam kesediannya dalam penelitian terlebih dahulu diberikan 

penjelasan tentang jaminan kerahasiaan data yang diberikan oleh 

partisipan (confidentiality).  

 

2. Prinsip privacy dan dignity 

Prinsip ini memberikan keleluasaan pada partisipan untuk 

berhak dihargai terhadap apa yang dilakukan partisipan untuk 

mengontrol kapan dan bagaimana informasi tentang partisipan 

diketahui oleh orang lain. Prinsip privacy dan dignity ini diwujudkan 

oleh peneliti dengan menjaga dan mematuhi apa yang telah diminta 



 
 

oleh partisipan, yaitu tidak memberikan informasi kepada siapapun 

kecuali untuk kepentingan pendidikan.  

 

3. Prinsip beneficience dan maleficience 

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerugian, 

ketidaknyamanan, dan menjaga kerahasiaan data partisipan. Kedua 

prinsip ini diwujudkan oleh peneliti dengan  cara memberikan 

kebebasan kepada partisipan untuk memlilih tempat dan waktu 

wawancara. 

4. Prinsip justice (keadilan) 

Prinsip ini tidak akan membedakan dalam memperlakukan 

partisipan satu dengan yang lainnya. 

Pada penelitian ini, peneliti membuat informed consent 

dalam bentuk tertulis sehingga partisipan bisa memahami. Informed 

consent tersebut berisi sejumlah penjelasan singkat mengenai 

proses penelitian mengenai tujuan, manfaat, prosedur penelitian dan 

lamanya keterlibatan partisipan serta hak-hak partisipan dalam 

penelitian. Partisipan diminta menandatangani lembar informed 

consent jika menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.  

 


