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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah; disebut sebagai 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analaisisnya 

lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011). Sedangkan 

pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau 

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu . 

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga 

tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena 

yang dikaji. Menurut Creswell (1998), Pendekatan 

fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang 

alami sampai ditemukan dasar tertentu, penundaan ini biasa 

disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah 

membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi 

peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti 

menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang 
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fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh 

partisipan. 

3.2. Partisipan Penelitian 

Karakteristik riset partisipan pada penelitian ini adalah 

warga desa Cio Gerong yang menikah di usia remaja (antara 

16-21 tahun), bersedia menjadi riset partisipan yang dibuktikan 

dengan penandatanganan pada informed concent, mampu 

berbahasa indonesia atau bahasa daerah (Pulau Morotai) 

dengan baik dan benar, dan berdomisili di desa Cio Gerong 

Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara. 

Cara penentuan atau pengambilan partisipan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik purposive 

sampling yaitu tehnik pengambilan partisipan sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011).  

3.3. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam 

dan dokumentasi. Sedangkan instrumen utama dalam 

penelitian ini ada peneliti sendiri. 

Pada awal penelitian, peneliti akan melakukan 

observasi terhadap tempat, waktu serta partisipan dan 

menentukan partisipan penelitiannya, kemudian peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap partisipan penelitian berupa 
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pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya 

dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yang 

termasuk dalam kategori in-dept interview, dan setelah itu 

peneliti akan mencatat atau melakukan pendokumentasian 

terkait dengan semua hasil yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara.  

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik 

analisis menurut Sugiyono yaitu  analisis data selama di 

lapangan model Miles and Huberman, yang mengatakan 

bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data model 

ini terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion.  

1. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polannya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
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2. Data display (penyajian data) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiono 2011), yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami sebelumnya. 

3. Conclusion Drawing/Verivication 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

3.5. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam perencanaan pengujian keabsaan, peneliti 

menggunakan uji kredibilitas yaitu dengan triangulasi yang 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan 

data, dan waktu (menurut Wiliam Wiersma, dalam Sugiono 

2011). 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
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melalui beberapa sumber. Data tersebut dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda, dan mana spesifik dari sumber-sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta 

kesepakatan  (member check) dengan sumber-sumber data 

tersebut. 

2. Triangulasi tehnik 

Triangulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila 

dengan tiga tehnik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara di pagi hari 

pada saat nara sumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 
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lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas 

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

3.5. Etika Penelitian 

Menurut Hidayat (2007), etika penelitian keperawatan 

sangat penting karena penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, sehigga perlu memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Kerahasiaan (confidentiality) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan kepada pihak yang terkait dengan 

peneliti. 

2. Tanpa nama (anominity) 

Untuk menjaga kerahasiaan partisipan penelitian, peneliti 

tidak mencantumkan nama partisipan penelitian dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. 

3. Informed concent 

Informed concent merupakan lembar persetujuan yang 

diberikan kepada partisipan penelitian yang akan diteliti agar 
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subjek mengerti maksud dan tujuan dari peneliti. Bila 

partisipan penelitian tidak bersedia maka peneliti harus 

menghormati hak-hak partisipan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


