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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan 

jenis penelitian Fenomenologi Interpretative Phenomenological Analysis 

(IPA). Moleong (2007) mengungkapkan, bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah 

satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya. Sedangkan 

jenis penelitian Fenomenologi Interpretative Phenomenological Analysis 

(IPA) bertujuan untuk menjelajahi pemaknaan subjek terhadap kehidupan 

pribadi dan sosialnya (Smith, Flower & Larkin, 2009). 

 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis  

Vredenbregt (1981) mengungkapkan bahwa unit amatan adalah 

kelompok atau besaran dari mana data itu diperoleh (sumber atau informasi) 

guna mencari pemecahan dari persoalan peneliti. Unit amatan dalam 

penelitian ini adalah perempuan yang pernah dan yang sedang menjalani 

proses melahirkan dan pasca melahirkan dalam  humkoit/koin. 

Hamidi (2005) mengatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang 

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

social misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. 

Ungkapan tersebut senada dengan pernyataan Masri & Sofian (2006) bahwa 

unit analisis merupakan unit yang akan diteliti atau dianalisa. Dengan 

demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah; pengalaman psikologis, 
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reaksi emosi, interaksi sistem antara psikologis, spritual, budaya dan 

biologis, serta kebutuhan yang muncul dari masalah-masalah yang dialami 

oleh unit amatan.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data Primer  

Perempuan yang pernah, yang sedang menjalani proses 

melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin. 

Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara 

dengan pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses 

wawancara pada perempuan yang akan melahirkan, melahirkan 

maupun yang pernah melahirkan dalam humkoit/koin antara lain:  

1. Bagaimana perasaannya ketika berada dalam rumah 

tersebut?  

2. Bagaimana pengalamannya selama proses melahirkan 

ataupun selama pasca melahirkan di dalam rumah 

tersebut? (melibatkan perasaan-perasaan seperti apa 

yang dirasakan pada saat, dan sesudah proses 

persalinan).  

3. Bagaimana tanggapan atau pandangannya mengenai 

tradisi tersebut?  

 Data Sekunder  

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data 

primer, oleh karena itu data sekunder yang akan digunakan 

dalam penelitian ini ialah; ketua adat, petua adat, saniri negeri, 

suami dan orang tua. 

Dalam hal ini data sekunder akan diberikan beberapa 

pertanyaan terkait dengan keberadaan perempuan di dalam 
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rumah keramat dan bagaimana peran dari data sekunder itu 

sendiri dalam rangka melihat dan mencukupi kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan oleh perempuan dalam rumah 

tersebut. (kontribusi seperti apa yang berikan oleh masing-

masing data sekunder pada saat itu) 

Inti pertanyaan yang akan diungkapkan dalam proses 

wawancara pada data primer antara lain;  

1. Ketua adat: (Ritual yang harus dilakukan dan perilaku 

yang nampak dari perempuan hamil) 

 Ritual apa saja yang harus di lakukan oleh 

perempuan saat proses melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam humkoit/koin? 

 Perilaku apa saja yang ditunjukan oleh 

perempuan tersebut ketika melakukan proses 

melahirkan ataupun pasca melahirkan di dalam 

rumah tersebut? 

 Bagaimana pengalaman ketua adat saat 

menghadapi perempuan yang menjalani proses 

melahirkan di humkoit/koin?  

 Dan bagaimana reaksi ketua adat ketika 

menghadapi reaksi emosional perempuan yang 

melahirkan di rumah tersebut?  

2. Petua adat: (Makna, kondisi seluk beluk humkoit/koin, 

proses ritual dalam rumah tersebut) (melengkapi data 

yang diberikan oleh ketua adat) 

 Apa makna humkoit/koin bagi masyarakat 

Buru? (khusunya terkait dengan  tradisi 
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perempuan saat proses melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam rumah tersebut) 

 Bagaimana reaksi petua adat ketika menghadapi 

reaksi emosional perempuan yang melahirkan 

di rumah tersebut? 

 Peranan dan kontribusi seperti apa yang 

diberikan oleh para tetua adat bagi perempuan 

yang sedang mengikuti ritual tersebut? 

 Dan bagaimana pengalaman petua adat saat 

menghadapi perempuan yang menjalani ritual 

tersebut?   

3. Saniri negeri:  

 Peranan dan kontribusi seperti apa yang 

diberikan oleh para tetua saniri negeri bagi 

perempuan yang sedang mengikuti tradisi 

tersebut? 

4. Suami:  

 Apa yang dirasakan oleh suami ketika istrinya 

harus menjalani ritual melahirkan? 

 Apakah suami turut terlibat dalam proses 

tersebut? 

 Jika iya, kontribusi seperti apa yang diberikan 

kepada istri atau perempuan yang sedang 

mengikuti tradisi tersebut? 

 Dan bagaimana reaksi suami ketika menghadapi 

kondisi istri yang akan melahirkan dan sesudah 

melahirkan di humkoit/koin.  
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5. Orang tua: 

 Bagaimana peran orang tua dalam proses 

melahirkan anak mereka dalam humkoit/koin? 

 Bagimana perasaan orang tua seandainya 

melihat anaknya mengalami tekanan waktu 

melahirkan di rumah tersebut?  

 Bagaimana reaksi orang tua ketika melihat 

kondisi psikologis anak mereka yang 

melahirkan dan menjalani keterasingan? 

 Dan perilaku seperti apa yang ditunjukkan oleh 

perempuan (anak) tersebut? 

Data sekunder akan menjadi sumber data pelengkap 

mengenai reaksi psikologis atau dilematika psikologis 

perempuan Buru yang menjalani proses melahirkan dan 

pasca melahirkan dalam humkoit/koin.  

 

3.4  Subjek Penelitian  

Subjek penelitian atau responden merupakan sebuah kunci dari setiap 

fenomena yang ada. Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Maka dapat 

disimpulkan bahwa subjek penelitian merupakan sumber informasi yang 

akan digali agar dapat mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. 

 Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka, penentuan subjek dalam 

penelitian ini ialah: perempuan Buru (Kabupaten Buru Selatan, Desa 

Mangeswaen dan Kabupaten Buru, Desa Danau Rana atau Rana) yang 

sedang mengalami proses melahirkan dan pasca melahirkan dalam 

humkoit/koin. Subjek yang akan diteliti di dalam penelitian ini berjumlah 8 

orang dan tergolong dalam dua kategori yaitu primigravida dan multigravida 
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(4 multigravida dan 4 primigravida). 7 subjek berasal dari golongan adat raja 

dan 1 subjek berasal dari golongan rakyak biasa. Alasan memilih subjek 

dengan jumlah 8 orang dilatarbelakangi oleh adanya beberapa ciri unik yakni 

3 diantaranya mengalami situasi pengasingan dengan rentang usia yang jauh 

lebih lama diantara beberapa perempuan lainnya di kawasan penelitian. 2 

lainnya memiliki kasus yang cukup membahayakan yakni mengalami 

pendarahan yang cukup lama. Kemudian 3 subjek lainnya juga dianggap 

penting untuk diteliti oleh karena 1 diantaranya merupakan seorang anak 

perempuan yang melahirkan anaknya tanpa seorang ayah, dan 2 subjek 

lainnya dibesarkan tanpa kedua orang tua.  

Subjek dipilih dengan menggunakan purposive sampling yang 

didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut merupakan subjek yang 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menggambarkan tujuan penelitian 

(Creswell, 2015). 

 

3.5 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mangeswaen, Kabupaten Buru 

Selatan dan Desa Danau Rana atau Rana di Kabupaten Buru Provinsi 

Maluku. Kedua tempat ini dipilih oleh karena; Mangeswaen dalam 

kedudukan pemerintahan dianggap sebagai kawasan pemerintahan dan Rana 

sebagai pusat kawasaan adat di Pulau Buru. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Fase terpenting dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data hanya dilakukan dalam rangka pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Menurut Ridwan (2010), metode pengumpulan data 

ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Sedangkan menurut Satori & Komariah (2011), 
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pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui 

bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi 

penentuan teknik pengumpulan data. Maka dengan demikian atau cara 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) Terstuktur. Wawancara menggunakan 

interview guide. Namun tidak menutup kemungkinan untuk 

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi 

saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan 

terhadap perempuan Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau 

Rana dan perempuan Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen 

yang sedang dan telah melakukan proses melahirkan hingga 

pasca melahirkan dalam humkoit/koin, suami, orang tua, kepala 

adat, dan tua adat. Inti dari wawancara yang akan dilakukan 

berpusat pada: pengalaman yang meliputi kondisi psikis 

perempuan dalam kaitannya dengan tradisi humkoit/koin.  

2. Teknik Observasi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi terhadap subjek atau dalam hal ini 

perempuan Buru yang sedang, dan sudah pernah melakukan 

proses melahirkan hingga pasca melahirkan dalam humkoit/koin 

dengan menggunakan jenis teknik observasi partisipasi. Hal-hal 

yang akan diobservasi meliputi:  

a. Tingkah laku/ Gerakan tubuh/ penggunaan anggota 

tubuh. Misalnya: Tingkah laku subjek selama 

melakukan kegiatan sehari-harinya di humkoit/koin.  

b. Ekspresi wajah: bagaimana ekspresi wajah subjek/ 

observe ketika sedang berbicara, ketika diam, dan 
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ketika subjek sedang melakukan aktifitas selama 

berada dalam humkoit/koin (bagi subjek yang sedang 

berada dalam humkoit/koin).   

c. Pembicaraan: yaitu bagaimana isi pembicaraan yang 

dilakukan (Apakah selaras dengan dengan yang 

diceritakan oleh orang lain diluar diri subjek/observe 

dan sebagainya).  

d. Reaksi emosi: yaitu bagaimana reaksi emosi subjek. 

Dalam penelitian seorang observer perlu 

memperhatikan bagaimana reaksi emosi 

subjek/observe terhadap suatu masalah yang ingin 

diteliti. (Apakah saat bercerita subjek terlihat 

mengeluarkan air mata, tekanan nada yang turun naik 

meliputi; volume, gelombang suara yang bergetar, dan 

sebagainya).  

e. Aktivitas yang dilakukan, misalnya: jenisnya, 

lamanya, dengan siapa (hubungan interaksi), dimana 

dan sebagainya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Model analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik Fenomenologi 

yaitu Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) (dalam  Kahija, 2017). 

Proses analisis data dalam pendekatan IPA menempatkan peneliti sebagai 

instrumen penelitian yang aktif untuk memahami dunia pengalaman subjek 

melalui proses interpretasi. Pendekatan IPA melibatkan dua proses 

interpretasi (double hermeneutic) (Smith, Flower & Larkin, 2009). 

Berangkat dari konsep tersebut, maka adapun langkah-langkah teknik 

analisis data, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Membaca transkrip berulang-ulang  

2. Pencatatan awal (initial noting)  

3. Mengembangkan tema yang muncul (emergent themes) 

4. Mengembangkan tema super-ordinat  

5. Beralih ke transkrip subjek berikutnya  

6. Menemukan pola antar subjek  

7. Mendeskripsikan tema induk  menjadi tulisan psikologis individu 

 

3.8 Pengujian Triangulasi 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, 

karena itu yang diperiksa adalah kebenaran data dari manusia itu sendiri. 

Untuk mengecek kebenaran data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sangat dibutuhkan dalam upaya 

pemeriksaan kebenaran data guna kesempurnaan, validitas data, dan 

originalitas sumber-sumber data. Selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data, triangulasi ini juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Triangulasi menurut Moleong (2007) adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.  

Triangulasi dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap: (1). 4 

subjek primigravida dan 4 subjek multigravida yang sedang dan pernah 

melakukan proses melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin, (2). 

Orang tua, (3). Petua adat, (4). Ketua adat, dan (5). Suami. Inti bahasan yang 

akan ditriangulasikan dalam penelitian ini adalah keaslian data dari 4 

komponen tujuan penelitian yakni; (1). Pengalaman psikologis, (2). Reaksi 

emosi, (3). Interaksi sistem psikologi, spiritual, budaya, biologis, dan (4). 

Kebutuhan atau masalah yang dialami subjek, serta tidak menutup 
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kemungkinan akan adanya data lainnya yang masih memiliki hubungan 

dengan tujuan penelitian, misalnya; sejarah tradisi.   

Triangulasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan terhadap subjek dengan data 

hasil wawancara terhadap subjek itu sendiri.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan apa yang dikatakan 

oleh beberapa sumber data diluar subjek seperti ketua adat, petua adat, 

suami dan orang tua. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang atau dalam hal ini 

masyarakat, tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu oleh subjek. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif subjek dengan berbagai 

pendapat dan pandangan dari beberapa sumber data diluar subjek seperti 

ketua adat, petua adat, suami dan orang tua. 

5. Serta membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen 

yang  berkaitan, seperti: kitab adat, karya tulis pada beberapa rumpun 

batu, dan literatur lainnya dalam bentuk jurnal, buku, majalah budaya 

dan sebagainya. 

 




