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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bodgan & Taylor 

(dalam Moleong, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

pendalaman sikap, perilaku dan pengalaman melalui beberapa metode 

seperti wawancara, atau pertemuan dengan kelompok tertentu yang akan  

menghasilkan data-data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

fenomenologis. Misiak & Virginia (2005) menjelaskan bahwa 

fenomenologi dalam penelitian taraf psikologis adalah suatu prosedur 

yang lebih terbatas dan spesifik, yang dirancang untuk mengeksplorasi 

kesadaran dan pengalaman manusia yang segera atau sedang berlangsung. 

Fenomenologi psikologis bisa juga didefinisikan sebagai observasi dan 

deskripsi yang sistematis atas pengalaman individu yang sadar dalam 

situasi tertentu.  

Metode penelitian kualitatif fenomenologis ini juga menggunakan 

metode Participatory Action Research (PAR). Dalam hal ini, peneliti 

melibatkan pihak sasaran yang diteliti dan beberapa anggota masyarakat 

dengan komponen rencana, aksi dan refleksi, untuk mendeskripsikan 

secara lansung prosedur tradisi, pengalaman psikologis ibu, kecemasan 
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dan makna yang diciptakan. Makna partisipasi dapat berkisar dari kontrol 

luar yang hampir lengkap, dengan tolok ukur dari masyarakat lokal, ke 

bentuk tindakan yang kolektif (Campbel & Luckert, 2002).  

 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Ihalauw (dalam Imaniar, 2016) mengatakan bahwa unit amatan 

adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis. 

Kemudian Hamidi (2005) mengatakan bahwa unit analisis adalah satuan 

yang diteliti yang dapat berupa individu, kelompok, atau suatu latar 

peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai 

subjek penelitian. Dengan demikian unit amatan dapat diartikan sebagai 

apa yang diamati oleh peneliti, sedangkan unit analisis adalah apa yang 

ingin dianalisis dalam penelitian.  

1. Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah perempuan asli suku Timor 

yang pernah dan yang sedang menjalani ritual nifas dalam rumah 

bulat, keluarga dan tokoh adat di tempat penelitian dilakukan. 

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pergumulan psikologis yang 

mencakup perilaku, pemikiran, reaksi emosional, pengalaman 

psikologis, kebutuhan psikologis dan seluruh eksistensi dari unit 

amatan dalam kelindan yang dijalaninya.   

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan asli suku Timor, 

khususnya di desa Boti, Putun, dan Fat yang terdiri dari perempuan 
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multigravida (ibu yang sudah pernah menjalani proses ritual nifas dalam 

rumah bulat lebih dari satu kali) dan perempuan primigravida (yang baru 

pertama kali menjalani nifas dalam rumah bulat).  

 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di desa Boti, kecamatan Kie, serta di 

desa Putun dan Fat, kecamatan Nunkolo, kabupaten Timor Tengah 

Selatan. Penelitian akan dilakukan pada selama satu bulan, terhitung 20 

Desember 2017-20 Januari 2018.  

 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh terutama dari 

subjek penelitian, yaitu perempuan Timor (ibu) yang sudah pernah 

(pertama kali maupun lebih dari satu kali) menjalani ritual pasca 

melahirkan dalam rumah bulat, maupun yang sedang menjalani (jika 

ada).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari orang-orang 

terdekat sumber data primer, melalui wawancara kepada  keluarga 

(suami, kerabat dekat), kepala suku (tua-tua adat) dan bidan atau 

dukun yang membantu proses melahirkan dan selama nifas, 

kemudian melalui pengamatan langsung terkait kondisi/seluk beluk 

rumah bulat, proses ritual nifas dalam rumah bulat (se’i, tatobi dan 

lain sebagainya), serta melalui berbagai literatur mengenai kajian 

psikologi eksistensial dalam kaitannya dengan kondisi psikologis 

ibu pada masa nifas.  
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3.7  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  

1. Observasi 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati perilaku subjek selama proses 

ritual dalam rumah bulat berlangsung, selama proses wawancara 

hingga pengumpulan data dirasa cukup memadai untuk diolah. Selain 

itu hal-hal yang akan menjadi bagian pengamatan peneliti adalah 

keseluruhan perilaku ibu (perempuan Timor sebagai sumber data 

primer), seperti reaksi emosional yang nampak, maupun aspek-aspek 

psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, kesepian (keterasingan), 

kebosanan, maupun upaya untuk tetap bertahan. Kemudian dinamika 

kehidupan sehari-hari bersama keluarga, serta bagaimana sistem 

interaksi sosial (aktivitas keluarga dalam rumah bulat), biologis 

(sistem hormonal dan perkembangan kesehatan ibu), dan spiritual 

(ritual-ritual doa yang dilakukan saat masuk dan keluar dari rumah 

bulat) oleh masyarakat setempat terkait tradisi tersebut. 

2. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Dalam penelitian kualitatif untuk suatu kebutuhan akan eksistensi 

individu, teknik wawancara yang mendalam merupakan sumber data 

yang sangat penting. Dalam proses ini, yang berperan mengajukan 

pertanyaan adalah peneliti sebagai instrumen kunci dalam suatu 

penelitian kualitatif, dan yang memberikan jawaban adalah pelaku 

ritual nifas dalam rumah bulat, juga beberapa orang yang 

berhubungan dengan proses tersebut sebagaimana disampaikan dalam 

uraian data primer di atas.   
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Hal-hal yang akan menjadi inti dalam wawancara ini adalah terkait : 

 Keseluruhan pengalaman psikologis ibu saat menjalani masa ritual 

pasca melahirkan dalam rumah bulat. 

 Respon emosional pada saat pertama kali maupun yang selanjutnya 

(apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan), bagaimana ibu 

mempersiapkan diri sebelum masuk dalam rumah bulat, bagaimana 

bentuk dukungan keluarga, serta bagaimana makna yang kemudian 

diciptakan sendiri oleh ibu selama menjalani ritual tersebut.  

 Kebutuhan-kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, maupun 

dukungan keluarga) seperti apa yang dibutuhkan.  

 Interaksi sosial, bagaimana keterlibatan masyarakat pada saat ada 

perempuan yang menjalani ritual tersebut, bagaiamana unsur 

spiritual menjadi bagian di dalamnya, serta bagaimana maknanya 

bagi masyarakat.    

3. Studi Dokumentasi 

Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, foto, rekaman, 

dan video yang dapat membantu menyelesaikan proses penelitian.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan 

digunakan dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami masalah 

penelitian. Teknik eksploratif akan diperjelas atau dipertajam melalui 

studi kasus. Fenomena yang diteliti, transkrip hasil wawancara dibuat 

dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian mencatat 

butir-butir (point) inti, kutipan pernyataan partisipan yang bermakna, 

pemilihan kata kunci, serta merangkai tema yang ditemukan selama 

proses analisis data. Teknik analisis data lainnya dilakukan dengan 
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menggunakan pendekatan etnografi berbasis konsep yang diberikan Miles 

& Huberman  (dalam Herdiansyah, 2010) yaitu bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Proses 

triangulasi dilakukan untuk memastikan kesahihan (validitas) data dan 

kesesuaian analisis.   

Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi sumber (informan) dan 

metode. Triangulasi sumber dilakukan pada ibu yang menjalani tradisi 

nifas dalam rumah bulat, kemudian peneliti mengkonfirmasi 

kebenarannya dengan melakukan wawancara kepada suami yang 

bersangkutan, dan juga kepada kepala desa yang memahami ritual. 

Triangulasi metode dilakukan peneliti dengan mengkonfirmasi hasil 

wawancara kepada sumber primer dan sekunder, dengan hasil pengamatan 

(observasi), dan beberapa pustaka terkait. Pengujian silang peneliti 

lakukan pada waktu yang berbeda, dengan menunjukkan data-data 

tersebut kepada sumber primer (ibu yang menjalankan ritual). 


