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 Pada bagian bab ketiga dalam penelitian ini yang akan dibahas 

adalah metode penelitian. Pertama-tama akan dibahas paradigma 

pnelitian, kemudian jenis penelitian, metode penelitian, satuan analisa 

dan satuan amatan, subjek penelitian, lokasi penelitian teknik 

pengumpulan data, teknik penyusunan instrumen, teknik analisa data, 

tahapan penelitian, dan tahapan intervensi. 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah prespektif teori 

kritis. Asumsi ini berkenan dengan pemberdayaan umat manusia untuk 

mengatasi belenggu yang di sebabkan oleh ras, kelas dan gender (Fay, 

1987, dalam Creswell 2015). Asumsi ini untuk mengubah cara berpikir 

masyarakat, mendorong masyarakat untuk berinteraksi, membentuk 

jaringan, menjadi aktivis, dan membentuk berbagai kelompok 

berorientasi-aksi; dan membantu individu-individu mempelajari kondisi 

kehidupan mereka sendiri (Madison, 2005; Thomas, 1993). Berdasarkan 

penjelasan ini, sehingga peneliti menggunakan asumsi kritis untuk 

membantu melakukan pemulihan pada korban KDP dengan Teknik 

Desensitisasi Sistematis. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus 

merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah 

“kasus” tertentu dalam konteks atau set-ting kehidupan nyata 

kontemporer (Yin, 2009). Metodologi kualitatif adalah prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistic sehingga tidak dapat mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, melainkan 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan dan Taylor, 

1975). 

Sifat penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Maka dari itu, 

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

menggambarkan penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, memo, atau 

dokumen resmi lainnya (Melong, 2014). Tipe penelitian yang digunakan 

dalam jenis penelitian ini adalah tipe studi kasus intrinsik. Tipe studi 



kasus intrinsik menyerupai riset naratif, yaitu mendeskripsikan secara 

detail tentang suatu kasus yang hendak diteliti (Creswell, 2015).  

 

1.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif menggunakan pendekatan Participatory Action Research 

(PAR). Metode penelitian kualitatif memiliki kekuatan deskriptif yang 

mampu mengungkapkan kompleksitas dan keutuhan realitas yang ingin 

di teliti, serta memiliki perspektif yang holistic (Flick et al., 2004). 

Pendekatan PAR merupakan metode penelitian yang dimana kelompok 

sosial berusaha melakukan studi pada suatu masalah secara ilmiah dalam 

rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan 

tindakan mereka (Corey, 2009). Disamping itu, PAR juga merupakan 

penelitian yang melibatkan semua pihak untuk bekerja secara aktif sesuai 

dengan relevansi penelitian untuk mengkaji tindakan dan fenomena yang 

sedang berlangsung. Tahapan intervensi yang akan dilakukan dalam 

pendekatan PAR mengacu pada teori Kemmis & Mc Taggart (dalam 

Wiriatmadja, 2008) yaitu; 1) Menyusun rencanan (plan); 2) Aksi (act); 

3) Mengamati (observe); dan 4) Refleksi (reflect). Untuk lebih jelas 

memahami tahapan intervensi dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

3.4 Satuan Analisa dan Satuan Amatan 

Dalam penelitian kualitatif, perlu dirumuskan unit analisis dan unit 

amatan yang ada dalam penelitian. Menurut Arikunto (1992), unit 

analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Hamidi (2005) menyatakan bahwa unit 

analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu 

atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan demikian unit analisis 

bisa diartikan adalah apa yang ingin dianalisis dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini terdapat dua unit yang menjadi fokus penelitian yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 



1. Unit Amatan. 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah dua orang perempuan 

korban kekerasan dalam pacaran yang berusia 18-22 tahun yang 

berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah. 

2. Unit Analisis. 

Unit analisis penelitian ini menggunakan teknik desensitisasi 

sistematis dalam pemulihan kecemasa perempuan korban 

kekerasan dalam berpacaran. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari; Pertama, 2 orang perempuan 

korban kekerasan dalam berpacaran yang berdomisi di Salatiga yang 

berusia 18-22 tahun atau masa remaja akhir. Santrock (dalam 

Soetjiningsih, 2014) mengatakan usia masa remaja berkisar 10 hingga 12 

tahun dan berakhir pada usia 18 hingga usia 22 tahun. Pemilihan pada 

usia ini, karena menurut Santrock (2013), kondisi emosional remaja pada 

usia tersebut masih labil dan belum peka dalam situasi tertentu. Kedua, 

partisipan terdiagnosa mengalami kecemasan. Ketiga, partisipan 

bersedia menjadi subjek selama penelitian. Vokal point dalam penelitian 

ini dari psikolog yang memiliki pengalaman mengenai pemulihan pada 

gangguan psikologis, ia berperan sebagai supervisi dalam intervensi, 

evaluasi-reflektif, dan ikut melibatkan langsung merumuskan teknik 

mereduksi kecemasan pada korban kekerasan dalam berpacara.  

 

3.6  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Salatiga. Pemilihan lokasi didasarkan 

pada petimbangan bahwa data empiris menyebutkan tingginya tingkat 

kekerasan dalam pacaran di Jawa Tengah. Selain itu, subjek dalam 

penelitian ini berdomisili di Salatiga sehingga penelti memiiki akses 

yang terbuka untuk melakukan penelitian. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis pengambilan sumber data dalam penelitian 

kualitatif, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

informasi yang di peroleh dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah 

sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dari 

piihak lain yang umumnya berupa bukti dan catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam sebuah arsip (data dokumenter). Selain itu 

peneliti juga mengumpulkan data menggunakan kuesioner untuk 

melihat efektfitas teknik desensitisasi sistematis yang diberikan kepada 

partisipan. Perubahan yang diukur adalah penurunan kecemasan. Alat 



ukur yang digunakan adalah HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale), 

karena metode kualitatif tidak digunakan dalam bentuk angka-angka 

maka peneliti akan menjabarkan hasil pengukuran dalam bentuk 

deskriptif. Pada pendekatan etnografis dalam metode kualitatif, 

observasi dan wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang 

paling populer tetapi survei kuantitatif, tes, dan  pengukuran juga adalah 

bagian dari pengumpulan data (Creswell 2015). 

 

 3.7.1 Teknik pengambilan Data Primer 

Pada pengambilan data primer, peneliti mengumpulkan data dengan 

in-depth interview dan observasi. Berikut adalah masing-masing 

pegumpulan data primer: 

1. In-depth Interview 

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui proses in-

depth interview kepada perempuan korban kekerasan dalam pacaran. 

Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan 

subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek 

penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial 

sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara 

mendalam bersifat luwes, terbuka, tidak terstruktur, dan tidak baku 

(Taylor dan Bogdan, 1984). 

Peneliti melakukan in-depth interview kepada kedua partisipan 

masing-masing sebanyak tiga kali dan intervensi masing-masing 

sebanyak dua silus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. 

2. Observasi 

Menurut Moleong (2001), fokus dalam observasi atau pengamatan 

penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi itu 

dirancangkan dan merupakan satu unsur studi yang penting. Setelah 

berada di lapangan, peneliti hendaknya mengatur agar kerumitan 

perilaku pada latar penelitian dapat direkam melalui pengamatan. Hal ini 

mengarahkan pengamatan pada seperangkat tanda yang membimbing 

kepekaan perasaannya untuk “hanya” mengamati peristiwa yang 

diperlukan bagi informasinya dan mencakup suatu lingkup situasi dan 

latar secara lengkap. Hasil pengamatan tersebut akan dibuat menjadi 

catatan pengamatan. Moleong (2001) menyatakan bahwa catatan 

pengamatan adalah pernyataan tentang semua yang dialami yaitu yang 

dilihat dan didengar dengan menceritakan siapa yang menyatakan atau 

melakukan apa dalam situasi tertentu. Catatan pengamatan dilakukan 

selama tindakan berlangsung (Widyawati, 2008). Pernyataan tersebut 

tidak boleh berisi penafsiran, hanya merupakan catatan sebagaimana 



adanya dan pernyataan yang datanya sudah teruji kepercayaan dan 

keabsahannya. Setiap catatan pengamatan mewakili peristiwa yang 

penting sebagai bagian yang akan dimasukkan ke dalam proposisi yang 

akan disusun atau sebagai kawasan suatu konteks atau situasi.  

 

3.7.2 Teknik Pengambilan Data Sekunder 

Selain data primer yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan 

data kualitatif, peneliti juga dapat mengumpulkan data sekunder sebagai 

data pendukung yang dapat menguatkan penelitian. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusundalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan (Moleong, 2014).  

Untuk menjamin dan mengkaji keabsahan data yang akan diperoleh 

dalam penelitian ini, maka akan digunakan teknik triangulasi. Patton 

(dalam Moleong, 2010) menyebutkan triangulasi sumber sebagai cara 

untuk memanfaatkan penggunaan sumber dalam rangka 

membandingkan dan mengecek kembali (cross check) derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

informan. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan sumber data 

yang diberikan oleh pendapat orang lain yang mengenal subyek seperti 

suami, orangtua, sahabat, serta keluarga (Poerwandari, 2007). 

Selanjutnya agar dapat memastikan kesesuaian data yang diperoleh 

dengan data yang diberikan sumber informasi maka peneliti akan 

melakukan member check dengan subyek riset. Apabila data yang 

ditemukan peneliti disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut 

valid sehingga dapat dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah 

temuannya agar sesuai dengan data yang diberikan pemberi data 

(Sugiyono, 2010). Data sekunder akan diperoleh peneliti dari orang-

orang terdekat korban atau pernah menjadi saksi tindak kekerasan yang 

dialami oleh korban. Selain itu, dapat juga peneliti menggali informasi 

tentang latar belakang korban dari orangtuanya. 

 

3.8  Teknik Penyusunan Instrumen  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. 

Meskipun demikian, sebagai instrument kunci, peneliti perlu menyusun 

daftar pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada subyek untuk 

menjawab rumusan masalah yang diajukan peneliti. Millan (2001) 

menyatakan bahwa pertanyaan yang diberikan hendaknya dengan 



kalimat pendek dan tegas, dan bersifat netral sehingga tidak memancing 

ke arah jawaban tertentu. Selain itu, yang menjadi penting juga ialah 

peneliti tidak menggunakan pertanyaan yang bersifat intimidasi atau 

menghakimi subyek. 

Secara mendasar, ada dua jenis pertanyaan yang dapat diberikan 

kepada subyek yakni pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka 

ialah pertanyaan yang dapat memunculkan jawaban berupa deskripsi atau 

diungkapkan dengan panjang lebar oleh subyek, sedangkan pertanyaan 

tertutup ialah pertanyaan yang hanya memungkinkan subyek menjawab 

dengan singkat atau tidak memberikan ruang kepada subyek untuk 

menjawab dengan leluasa. Untuk penelitian kualitatif, peneliti biasanya 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali informasi 

yang lengkap dari subyek. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan 

diujicobakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada subyek atau 

responden. Berikut adalah alur dalam menyusun pertanyaan dalam 

interview (Alwasilah, 2003): 

Gambar 3.1 alur penyusunan interview Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti akan 

diberikan kepada subyek untuk mengetahui apakah pertanyaan-

pertanyaan tersebut mudah dipahami atau menimbulkan ambiguitas, dan 

pertanyaan lain yang mungkin dapat ditambahkan dalam proses 

pengambilan data berikutnya. Seiring dengan proses wawancara 

dilangsungkan dan peneliti berupaya mendapatkan data primer dan 

sekunder untuk memenuhi tujuan penelitian, maka interpretasi data dapat 

dilakukan.  
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3.9 Teknik Analisa Data 

Sebagai peneliti dalam penelitian kualitaif akan melakukan analisa 

(interpretasi) dengan tujuan untuk  memahami data yang telah diperoleh, 

sebagaimana dijelaskan oleh Kvale (1996) bahwa interpretasi adalah 

upaya untuk memahami data secara lebih eksentif sekaligus mendalam. 

Peneliti memiliki perspektif dan menginterpretasi menurut 

perspektifnya. Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya 

mengambil jarak) dari data, dicapai melalui langkah yang metodis dan 

teoritis yang jelas. Oleh karena penelitian kualitatif sangat rentan dengan 

subjektivitas peneliti, maka peneliti perlu menafsirkan jawaban-jawaban 

subyek melalui sudut pandang subyek tersebut dan tidak menambahkan 

atau mengurangi jawaban yang diberikan subyek. 

  

3.10  Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum peneliti melakukan interiew dan intervensi dalam penelitian 

ini, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan semua kelengkapan penelitian. 

Kelengkapan yang disiapkan adalah studi literatur mengenai kekerasan 

dalam pacaran, studi literatur mengenai kecemasan, teknik desensitisasi 

sistematis, dan cara intervensi psikologis yang diberikan kepada partisipan 

yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Peneliti juga berkoordinasi 

dengan ahli terapis (Psiolog) untuk dijadikan supervisi dalam proses 

pelaksanaan intervensi. Berdasarkan hasil studi literatur serta informasi 

dari beberapa psikolog ditemukan bahwa intervensi dengan teknik 

desensitisasi sistematis dapat memberikan dampak positif pada individu 

yang mengalami kecemasan. Untuk itu peneliti memutuskan untuk 

melakukan intervensi kepada kedua subyek penelitian yang memiliki kasus 

kekerasan dalam berpacaran, terutama kepada partisipan yang mengalami 

kecemasan. 

 Peneliti juga berkoordinasi kepada psikolog mengenai alat ukur yang 

akan digunakan untuk mengetahui tingkat kecemasan yang dialami oleh 

kedua partisipan yang akan diberikan intervensi. Alat ukur ini digunakan 

sebelum dan sesudah intervensi untuk mengetahui efektivitas intervensi 

dengan teknik desensitisasi sistematis. Setelah ditemukan alat ukur dan 

permasalah yang akan diintervensi, peneliti melanjutkan untuk mencari 

partisipan yang sesuai kriteria dalam penelitian ini. Kemudian peneliti 

meminta kesediaannya untuk mengikuti proses penelitian hingga proses 

intervensi. 

 

 



2.  Tahap Intrevensi PAR 

 Tahap-tahap penelitian ini mengacu pada model Hopkins yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart (Wiriatmadja, 2008) 

sebagaimana dijelaskan bahwa dalam prosedur penelitian dilakukan pada 

setiap siklusnya yang terdiri dari empat tahapan. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan empat tahapan tersebut berdasarkan siklus penelitian tindakan 

model Kemmis dan Mc Taggart sebagai berikut sebagai berikut: 

  Gambar 3.2 tahapan intervensi model spiral Kemmis & Mc 

Taggart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sebelum pelaksanaan intervensi pada masing-masing siklus, terlebih 

dahulu penulis melakukan tindakan pendahuluan untuk mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tindakan pendahuluan ini 

diantaranya; peneliti mengadakan observasi untuk mengetahui keadaan 

partisipan yang mengalami kecemasan, selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara untk mengetahui lebih dalam masalah yang dihadapi 

partisipan. Hasil dari tindakan pendahuluan akan digunakan untuk 

mempersiapkan rancangan intervensi pada setiap siklus. Apabila intervensi 

telah berhasil maka siklus tindakan berhenti, tetapi jika intervensi belum 

berhasil maka peneliti mengulang sikus tindakan tersebut dengan 

memperbaiki kembali perencanaan.  Berikut ini adalah detail tahap siklus 

intervensi: 
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1. Perencanaan (plan). Pada tahap ini peneliti menyusun rencana 

tindakan intervensi. Rencana tersebut diantaranya adalah 

menyusun program layanan tindakan, membuat pengamatan 

(observasi), interview (wawancara), dan tes kuesioner. 

2. Tindakan (Act). Pelaksanaan tindakan adalah 

mengimplementasikan terapi teknik desensitisasi sistematis sesuai 

dengan rencana sebelumnya. Setelah proses terapi selesai, peneliti 

melakukan tes kuisioner untuk melihat efektifitas terapi tersebut. 

3. Observasi (Observe). Kegiatan observasi pada terapi ini bertujuan 

untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti dibantu oleh teman 

partisipan dalam melakukan lembar observasi yang telah peneliti 

siapkan. Data yang diperoleh mulai dari awal proses terapi hingga 

selesai terapi. 

4. Refleksi (Reflect). Refleksi pada penelitian ini untuk menganalisis 

hasil yang diperoleh dari  observasi, tes, dan dokumentasi yang 

bertujuan untuk mengetahui efektifitas terapi teknik desensitisasi 

sistematis yang langsung disampaikan oleh partisipan tentang apa 

yang dirasakan sebelum dan sesudah intervensi. 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan terapi dengan teknik 

desensitisasi sistematis terdapat beberapa tahap dalam proses penelitian, 

tahapan yang dilakukan berupa beberapa rangkaian siklus. Pelaksanaan 

terapi terdiri dari siklus pertama dan siklus kedua dimana setiap siklus 

terdapat beberapa tahapan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 



Gambar 3.3 Diagram roadmap penelitian 
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