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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan 

kepada pensiunan TNI Angkatan Udara dengan mendeskripsikan masalah 

secara terperinci dan jelas berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan 

fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan  acuan teori kualitas hidup dari 

Renwick dan Brown. Jenis pendekatan yang digunakan adalah 

fenomenologi.  Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mencari hakikat 

atau esensi dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk memahami 

pengalaman sebagaimana disadari. Konsep umum fenomenologi adalah 

subjektif, kesadaran, dan pengalaman (Semiawan, 2010).   

 

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai tempat melakukan kegiatan penelitian guna 

memperoleh data yang berasal dari reponden. Lokasi penelitian ini berada 

di Jalan Letjen Sutoyo No. 19-21 Malang, tepatnya di Kantor PPAU 

(Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara) Cabang 06 Malang. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah memberikan gambaran kualitas hidup 

pensiunan TNI Angkatan Udara. 
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3.4 Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling yang 

merupakan teknik yang dikenakan pada sampel yang karakteristiknya sudah 

ditentukan dan diketahui lebih dahulu berdasarkan ciri dan sifat populasinya 

(Ingarianti & Andardini, 2012). 

Subyek penelitian ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun 

karakteristik yang digunakan yaitu: 

a. Pensiunan TNI Angkatan Udara di PPAU Cabang 06 Malang 

b. Pangkat terakhir termasuk dalam jenjang perwira 

Dalam penelitian ini akan diambil tiga orang informan. Karakteristik ini 

dipilih untuk lebih memudahkan dan memfokuskan peneliti pada satu 

daerah. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara dan observasi. 

A. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

interviewer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara 

semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

terlibat dalam wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam 
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melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2011).  

Peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan semua informan 

yang dipilih berdasarkan kebutuhan dalam penelitian sebagai sumber 

data yang utama dalam penelitian ini. Dalam kegiatan wawancara ini, 

penulis menggunakan panduan wawancara (guideline), sehingga 

wawancara dapat berjalan sesuai kebutuhan penelitian dan akan 

dilaksanakan secara berulang-ulang sampai diperoleh data yang 

meyakinkan apa yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar wawancara 

dapat berlangsung dengan lancar dan informan dapat memberi informasi 

secara akurat, terbuka dan menyeruh tanpa keraguan terhadap peneliti. 

Panduan wawancara (guideline) dibuat berdasarkan landasan teori 

yang digunakan. Untuk wawancara mengenai Kualitas hidup, penulis 

menggunakan acuan teori dari Renwick & Brown (1996). Komponen 

dari panduan wawancara akan diambil dari konsep kualitas hidup yaitu 

being (physical being, psychological being, dan spiritual being), 

becoming (practical becoming, leisure becoming, dan growth 

becoming) , dan belonging (physical belonging, social belonging, dan 

community belonging). 

 

B. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif 

pasif (passive participation) dimana peneliti datang ke tempat kegiatan 

orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut 
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(Sugiyono, 2011). Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat peran serta subyek di organisasi PPAU (Perhimpunan 

Purnawirawan Angkatan Udara) yang menjadi bagian dalam kualitas 

hidup hal ini termasuk dalam komponen belonging. 

  

3.6 Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penilitian ini yaitu teknik analisis 

Miles dan Huberman (1994). Miles dan Huberman (1994) menawarkan 

suatu teknik analisis yang lazim disebut interactive model. Teknik analisis 

ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta kesimpulan dan verifikasi data. Berikut ini gambaran tahap 

beserta alur teknik analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan 

oleh Miles & Huberman (Pawito, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

(dalam Pawito, 2007) 
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Langkah reduksi 

data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan 

langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada 

tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan (memo) 

mengenai berbagai hal. Termasuk yang bersangkutan dengan 

aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan 

tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Kemudian 

pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan 

konsep-konsep serta penjelasan mengenai tema, pola, atau 

kelompok data yang bersangkutan (Semiawan, 2010). 

2. Tahap Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan 

data, yaitu menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) 

data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar 

dilibatkan dalam satu kesatuan. Dalam hubungan ini, data yang 

tersaji berupa kelompok-kelompok yang kemudian saling dikaitkan 

sesuai dengan kerangka teori yang digunakan (Semiawan, 2010). 

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif 

dengan mempertimbangkan pola-pola data yang tersedia. Ada 

kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan 

final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti 
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menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan 

ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin 

merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai 

pada kesimpulan final berupa proporsi-proporsi ilmiah mengenai 

gejala atau realitas yang diteliti (Semiawan, 2010). 

 

3.7 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian , sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan realibilitas. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable 

yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Oleh karena itu, 

Susan Stainback (1988) meyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada komponen validitas (Sugiyono, 2011). 

Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, 

dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang 

seperti semula. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 

2011). 

1. Credibility (Validitas Internal) 

Terdapat beberapa macam cara pengujian kredibilitas, yaitu 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi 

(triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu), 

analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan 

mengadakan member check. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas. Triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.  

2.  Transferability (Validitas Eksternal) 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga hasil 

penelitiannya dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

3. Depenability (Reliabilitas) 

Suatu penelitian yang reliabel  adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam 

penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian.  

4. Confirmability (Obyektivitas) 

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konforbilitas dapat 

dilakukan dengan dilakukan secara bersamaan. Menguji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian , dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari 
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proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability.  

 


