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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1! Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat 

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari 

pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2011) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini menggunakan fenomenologi, yaitu merupakan 

strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat

pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Fenomenologi 

menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan 

wawancara pada sejumlah individu. Fenomenologi menjelaskan struktur 

kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi ini 

membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui 

“pertanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan untuk menceritakan 

segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena 

atau peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu 

mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Studi 
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fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam pada subjek 

mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa (Hasbiansyah, 2005).

Berdasarkan pemaparan diatas, fenomena yang ditemukan oleh 

peneliti adalah banyaknya mantan narapidana yang masih belum bisa 

diterima masyarakat setelah keluar dari penjara. Oleh sebab itu, peneliti 

ingin melihat bagaimana mantan  narapidana mampu menghadapi situasi 

tersebut dan tetap dapat beraktivitas di lingkungan masyarakat.

3.2! Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya dapat 

menjalani situasi di lingkungan masyarakat yang belum dapat menerima 

kehadiran mantan narapidana ditengah-tengah lingkungan mereka.

3.3! Subjek Penelitian

Subjek penelitian (partisipan) dalam penelitian ini adalah empat

sumber data yang pernah masuk penjara dan sekarang sudah bebas sehingga

menyandang status seorang mantan narapidana. Subjek penelitian dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling

adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu partisipan 

dipilih berdasarkan karakteristik dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2007).

Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah mantan narapidana 

yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 20-35 tahun. Kriteria tersebut 
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dibuat untuk menyesuaikan subjek dengan fokus penelitian yang berfokus 

pada resiliensi mantan napi di usiadewasa awal. Subjek laki-laki dipilih 

karena untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi dan 

membangun raport. Selain itu, subjek laki-laki dipilih karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana individu tersebut dapat menjalankan perannya 

sebagai pencari nafkah bagi keluarganya setelah menikah. Subjek tersebut 

diharapkan telah memiliki resiliensi dalam dirinya saat ia masih berada di 

Lembaga Pemasyarakatan. Subjek juga diminta untuk bersedia dilakukan 

wawancara mendalam dan mampu menceritakan dengan baik pengalaman 

yang ia alami selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan 

dan bagaimana pengalaman yang dilakukan dengan masyarakat setelah 

bebas dari tahanan.

Berikut identitas sumber data dalam penelitian.

Tabel 1.

Identitas Sumber Data Penelitian

Nama Usia Kasus Pekerjaan Status
JH 26 Narkoba Wiraswasta Lajang
GP 25 Narkoba Wiraswasta Lajang

LKM 23 Penipuan Wiraswasta Lajang
BN 22 Penganiayaan Mahasiswa Lajang

3.4! Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan 

data yang dilakukan denganbertanya dan mendengarkan jawaban langsung 

dari sumber utama data. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data 
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adalah orang yang diwawancarai (Kountur, 2007). Wawancara yang 

dilakukan adalah menggunakan teknik wawancara mendalam, yaitu dengan 

melakukan proses tanya jawab lisan secara langsung kepada subjek 

wawancara dan dengan panduan pedoman atau guideline wawancara. 

Metode wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semi 

terstruktur, karena menggunakan pedoman wawancara yang dijadikan 

sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab.

3.5! Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November tahun 

2017 dan dilakukan di wilayah kota Malang. Alasan pemilihan tempat ini 

adalah untuk mempermudah peneliti bertemu dengan subjek dan agar subjek 

tetap nyaman diwawancarai di tempat tinggalnya sendiri.

3.6! Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1.!Peneliti mencari teori dan sumber-sumber penelitian terlebih dahulu 

yang menjabarkan tentang resiliensi mantan narapidana.

2.!Peneliti menyiapkan guideline wawancara sesuai dengan teori dan 

dikonsultasikan dengan pembimbing.

3.!Peneliti mencari informasi tentang sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan.
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4.!Peneliti melakukan kesepakatan dengan sumber data agar bersedia 

mengikuti proses penelitian dari awal hingga akhir.

5.!Peneliti membangun raport dengan masing-masing subjek penelitian dan 

membuat janji kapan wawancara dapat dilakukan.

6.!Peneliti melakukan proses wawancara.

7.!Setelah proses wawancara selesai, peneliti memindahkan hasil 

wawancara kedalam laporan dalam bentuk verbatim.

8.!Melakukan analisis data degan menggunakan analisis tematik deduktif 

Boyatzis.

9.!Peneliti menarik kesimpulan.

3.7! Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif yaitu data yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2006). Adapun 

tahapan proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teori analisis Boyatzis dengan proses analisis tematik 

deduktif, dengan tahapan sebagai berikut.

1.! Mencatat semua data yang diperoleh secara sistematis

2.! Menentukan kode yang akan digunakan, mengacu pada teori sumber-

sumber resiliensi oleh Grotberg

3.! Menurunkan kode dalam tema-tema yang sesuai dengan 

menggunakan kode sebagai berikut.
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Tabel 2.

Sumber-Sumber Resiliensi

Nomor Label Definisi Indikator

1 I Am
BIRU

Kekuatan yang 
berasal dari dalam diri 
sendiri seperti 
perasaan, sikap, 
tingkah laku, dan 
keyakinan di dalam 
diri seseorang.

-! Perasaan dicintai 
dan perilaku yang 
menarik

-! Menciintai, 
empati, dan 
altruistic

-! Bangga pada diri 
sendiri

-! Mandiri dan 
bertanggung 
jawab

-! Harapan, 
keyakinan, dan 
kepercayaan

2 I Have
MERAH

Sumber resiliensi 
yang berhubungan 
terhadap besarnya 
dukungan yang 
diberikan oleh 
lingkungan sosial. 

-! Trusting 
Relationship

-! Role Models
-! Struktur dan 

aturan rumah

3 I Can
HIJAU

Kemampuan yang 
dimiliki individu 
untuk 
mengungkapkan 
perasaan dan pikiran 
dalam berkomunikasi 
dengan orang lain, 
memecahkan masalah 
dalam berbagai setting 
kehidupan (akademis 
pekerjaan, pribadi, 
dan sosial) dan 
mengatur tingkah 
laku, serta 
mendapatkan bantuan 
saat
membutuhkannya. 

-! Berkomunikasi
-! Kemampuan 

memecahkan 
masalah

-! Mengelola 
berbagai perasaan 
dan rangsangan

-! Mengukur 
temperamen diri 
sendiri dan orang 
lain

-! Mencari 
hubungan yang 
dapat dipercaya
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4.! Mencocokkan data dengan tema dan kode yang sudah ditentukan

5.! Melakukan evaluasi

6.! Menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan

Berdasarkan analisis ini, diharapkan dapat menjawab dan 

memecahkan permasalahan yang ada dengan melakukan pemahaman dan 

pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti untuk 

mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kondisi yang ada.

3.8! Keabsahan Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis ilmiah sehingga memerlukan

pertanggungjawaban. Oleh karena itu diperlukan adanya empat kriteria yang 

harus dipenuhi dalam penelitian kualitatif, yaitu: credibility, dependability, 

confirmability, dan transferability (Satori dan Komariah, 2011).

Credibility digunakan untuk mengukur apakah hasil penelitian dari 

berbagai perspektif subjek dapat dipercaya. Cara pengujian kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, namun pada penelitian ini peneliti menguji 

kredibilitas menggunakan dua cara, yaitu penggunaan referensi dan member

check. Yang dimaksud dengan penggunaan referensi adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan rekaman suara sebagai referensi untuk menguji 

kredibilitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan member check adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk 
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mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Seluruh data dalam penelitian ini telah 

disepakati oleh pemberi data dan telah dilakukan diskusi. Peneliti juga 

terlibat langsung dalam pengumpulan data dan mengamati langsung situasi 

dan kondisi subjek saat berkunjung dan melakukan wawancara.

Dependability adalah suatu kriteria yang telah menunjukkan bahwa 

kepercayaan telah ditemukan oleh peneliti. Pertanyaan telah dijawab dengan 

jelas, sehingga dengan adanya kepercayaan hasil, maka hasil dapat 

dipertanggungjawabkan (Lincoln & Guba, dalam Steubert & Carpenter, 

2003). Dependabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara mengumpulkan data yang lengkap dengan turun langsung ke lapangan 

dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin.

Confirmability adalah bagaimana hasil penelitian itu dapat 

dibenarkan oleh yang lain. Artinya apa yang ditemukan di lapangan 

kemudian dituliskan dan dilaporkan sesuai dan dapat dibenarkan. Peneliti 

menggunakan metode observasi untuk menguji konfirmabilitas yang 

bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi partisipan dan mengkonfirmasi 

apa yang dikatakan oleh partisipan.

Transferability adalah berkaitan dengan hasil penelitian dapat 

ditransfer atau digunakan pada konteks lain atau konteks yang lebih 

spesifik. Transferabilitas sulit untuk dilihat oleh peneliti itu sendiri, 

melainkan oleh pembaca penelitian tersebut. Jika pembaca bisa 

mendapatkan gambaran tentang penelitian dengan jelas dan lengkap, maka 
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dapat dikatakan transferabilitas semakin tinggi. Untuk mencapai kriteria 

transferabilitas pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan seluruh 

rangkaian penelitian secara lengkap dan sistematis.


