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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan dari data, jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang 

sistematis, digunakan untuk mengkaji atau mencari informasi dan meneliti suatu 

objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis. 

Bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian 

fenomenologi interpretatif. Sebagai suatu metode penelitian menurut Polkinghome 

(Hamid, 2013) fenomenologi merupakan studi fenomenologis yang menggambarkan 

makna pengalaman hidup bagi beberapa individu tentang suatu konsep atau 

fenomena. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah menemukan makna yang 

disampaikan oleh orang lain, mengeksplorasi secara teperinci bagaimana para 

pastisipan memaknai duni personal dan dunia sosial mereka (Smith,2006). Menurut 

Creswell (Hamzah, 2020) paradigma interpretatif adalah usaha memahami individu-

individu, memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja, Mereka memiliki 

makna tersendiri tentang kehidupan berdasarkan pengalaman masing-masing. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni dimulai 

pada bulan Januari-Februari 2021 dan dilanjutkan pada bulan Desember-Februari 

2022. Tempat pelaksanaan penelitian ini yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Kendari. 
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3.3. Partisipan 

Teknik pemilihan partisipan dalam peneltiian ini yaitu dengan teknik purposive 

sampling yang merupakan pemilihan partisipan yang disesuaikan dengan tujuan dan 

kriteria dalam penelitian ini. Untuk menetapkan pemilihan partisipan penelitian, 

peneliti menggunakan kriteria, yaitu: 

1. Mengalami kecemasan 

2. Berusia 15-18 tahun yang tinggal di LPKA Kelas II Kendari 

3. Lama sisa masa pembebasan maksimal 1 tahun 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, karena data yang terkumpul akan menjadi bahan analisis dalam penelitian. 

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu: 

3.4.1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subyek 

penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoeh informasi secara 

mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam peneltiian atau proses 

pembuktian terhadap infromasi atau keterangan ang telah diperoleh sebelumnya. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan dari partisipan 

yang dilakukan secara individu agar partisipan dapat lebih terbuka serta dapat 

mengumpulkan data terkait strategi yang dilakukan partisipan dalam mengatasi 

masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. 
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3.4.2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan data 

dengan pengamatan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung. 

Jadi, observasi adalah penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis 

dengan menggunakan indra penglihatan untuk melihat dan menganalisis 

kejadian secara langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan melihat keseharian warga binaan anak menjelang masa 

pembebasan dan program yang diikuti menjelang pembebasan. 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan 

menghimpun dokumen, baik elektronik, gambar maupun tertulis. Dalam 

penelitian ini dokumentasi yang digunakan merupakan gambar saat kegiatan 

warga binaan berlangsung dan saat wawancara dilakukan, kemudian dokumentasi 

berbentuk tulisan dengan menulis berbagai pernyataan dari warga binaan anak.  

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi disertai catatan 

kecil hasil observasi dan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada warga binaan 

anak menjelang masa pembebasan serta menggunakan skala HARS dalam mengukur 

tingkat kecemasan yang dialami warga binaan anak dengan melakukan wawancara 

yang sesuai dengan 14 pertanyaan dalam skala HARS. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah kerja Miles dan 

Huberman dengan mereduksi, mendisplai, dan memverifikasi (Hamzah, 2020), yaitu: 
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3.6.1. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan 

pada hal penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. 

3.6.2. Displai data menggunakan bentuk Matrix untuk mengorganisasi dan 

menyusun agar mudah dibaca. Pada tahap ini menggunakan teknik analisis 

Stevick-Colaizzi-Keen, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peristiwa yang dialami partisipan 

2. Menelaah setiap pernyataan verbal yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian 

3. Merekam atau mencatat pertanyaan yang relevan 

4. Membuat daftar atau unit makna 

5. Mengelompokkan setiap unit makna dalam tema-tema tertentu 

Setelah dianalisis, selanjutnya dilakukan interpretasi data, teknik yang 

digunakan adalah teknik interpretasi teks dan wacana, yaitu dengan memganalisis 

penggunakan bahasa partiispan, mencakup aspek penyusunan pesan, penalaran 

logis, dan adanya fakta-fakta yang dapat meyakinkan sebagai argumentasinya. 

Meliputi empat struktur, yaitu struktur gagasan, proses pikiran pembicara, pilihan 

bahasa pembicara, dan situasi 

3.6.3. Mengkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan seluruh 

pengalamannya. Kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan dengan 

proses analisis data kualitatif dalam bentuk proposisi berdasarkan  temuan 

yang diperoleh di lapangan. 

3.7. Validasi Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu tahap untuk mengurangi 

kekeliruan dalam proses perolehan data penelitian yang pastinya akan memberikan 
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dampak terhadap akhir dari penelitian. Untuk itu, pengecekan keabsahan data ini 

sangat perlu dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan berasal dari Creswell (Hamzah, 

2020), yaitu: 

3.7.1. Member Checking, melakukan pengecekan temuan dan mengajukan 

pertanyaan pada satu atau lebih partisipan. Kegiatan ini juga dilakukan 

untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada 

mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. 

Pertanyaan dapat memuat berbagai aspek, misalnya apakah deskripsi data 

telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan terpercaya.  

3.7.2. Triangulasi dengan metode, digunakan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang 

didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi, atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika 

wawancara (Bungin, 2008) 

3.7.3. External Audit, dilakukan untuk menghindari bias atas hasil temuan dengan 

melakukan cek silang dengan seseorang di luar penelitian. Seseorang 

tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian yang akurat. 

Hal ini menyangkut deskripsi kelemahan dan kekuatan penelitian serta 

kajian aspek yang berbeda dari hasil temuan penelitian. 

   


