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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, metode 

yang paling tepat digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Cresswell (2013) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi berfokus pada 

persepsi individu mengenai pengalaman yang benar-benar dialaminya secara 

subjektif. Pemilihan metode kualitatif ini juga didasarkan pada alasan bahwa perlu 

adanya pengamatan secara langsung kepada partisipan untuk mengetahui 

gambaran partisipan (Moleong, 2007).  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan 

desain dengan latar belakang alamiah untuk menjelaskan fenomena yang benar-

benar terjadi di lapangan (Moleong, 2007). Creswell (2012) menjelaskan bahwa 

metode penelitian kualitatif-fenomenologi adalah proses penyelidikan berdasarkan 

pemahaman dasar dari metodologi tradisional yang menjelaskan tentang masalah 

sosial dan manusia. Salah satu bentuk permasalahan sosial yang benar-benar 

terjadi adalah kasus KDP (Sherer, 2010). Berdasarkan uraian di atas peneliti 

menggunakan metode kualitatif-fenomenologi untuk mendapatkan gambaran 

dinamika psikologis korban KDP secara mendalam berdasarkan hasil temuan data 

di lapangan. 
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3.2. Partisipan 

Tabel 3.1.  

Karakteristik Partisipan 

 

Karakteristik Partisipan I Partisipan II 

Laki-laki atau perempuan 

dewasa awal (usia 18-40 

tahun). 

  

Sedang menjalani 

hubungan pacaran 

dengan tindak KDP. 

  

Memilih untuk bertahan 

dalam hubungan pacaran 

dengan tindak KDP. 

  

Masa pacaran minimal 

satu tahun. 

  

Bersedia untuk 

diwawancara. 

  

 

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball 

sampling adalah teknik pemilihan partisipan yang mulanya kecil menjadi besar 

(Sugiarto, Sunaryanto, & Oetomo, 2003). Peneliti bermula menentukan calon 

partisipan yang termasuk pada kriteria partisipan penelitian ini. Melalui calon 

partisipan ini ditemukan beberapa data yang berguna untuk pre-eliminary study 

serta mendapatkan informasi baru mengenai partisipan lain yang lebih sesuai 

dengan kriteria partisipan penelitian. Hal ini penting untuk penentuan partisipan 

yang dinilai lebih kaya informasi dan lebih memahami kasus ini (Cresswell,1997).  

Peneliti menggunakan dua partisipan pada penelitian ini. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik partisipan penelitian kualitatif yang naturalistik dan tidak 

didasarkan pada perhitungan statistik (Sugiono, 2007). Berikut karakteristik 
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sumber data pada penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1) Laki-laki atau perempuan dewasa awal berusia 18-40 tahun yang sedang 

dalam hubungan pacaran dengan tindak KDP. 

Salah satu tugas perkembangan yang dialami individu dewasa awal adalah 

proses mencari pasangan (Papalia, Old, & Feldman, 2008; Hurlock, 1990). 

2) Mengalami kekerasan dalam pacaran. 

3) Memilih untuk mempertahankan hubungan dengan pasangannya. 

4) Masa pacaran minimal 1 tahun.  

Frekuensi korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran adalah kurang 

dari satu tahun dan atau 1 tahun sebesar 79,17% (Ayu, Hakimi, & Hayati, 

2012). 

5) Bersedia untuk menjadi partisipan penelitian dan diwawancara. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan observasi alamiah. Peneliti membagi proses pengumpulan data 

menjadi tiga bagian yaitu: fase pra-pengumpulan data, fase pengumpulan data inti, 

dan fase pasca-pengumpulan data. 

3.3.1. Fase Pra-Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan fase pra-pengumpulan data sejak 28 September 2018 

hingga 02 November 2018 dengan cara studi literatur mengenai fenomena KDP 

serta wawancara kepada calon partisipan. Peneliti menggunakan studi literatur 
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melalui jurnal dan buku sebagai alat bantu peneliti dalam pemahaman tentang 

fenomena KDP. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam proses 

penyusunan pengumpulan data maupun penulisan laporan hasil penelitian serta 

membantu peneliti lebih memahami kondisi, perasaan, topik, serta konteks yang 

ditemukan selama proses wawancara. 

Selain melakukan studi literatur, peneliti juga melakukan wawancara 

singkat dan informal kepada individu korban KDP yang mendekati kriteria 

partisipan penelitian ini. Hal ini didasarkan pada peneliti yang menggunakan 

teknik snowball untuk dapat menemukan partisipan yang lebih sesuai pada 

penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara (Lampiran 1) 

sederhana yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah guna memahami 

fenomena KDP serta memperkuat adanya fenomena KDP. Berikut contoh 

pedoman wawancara fase pra-pengumpulan data: 

Tabel 3.2. 

Contoh Pedoman Wawancara Fase Pra-Pengumpulan Data 

Pedoman Wawancara Fase Pra-Pengumpulan Data 

 

No Elemen Wawancara dan Pertanyaan Wawancara 

2 Bagaimana keadaan kehidupan berpacaran Anda? 

a) Sudah berapa lama usia hubungan Anda? 

b) Bagaimana kondisi hubungan Anda saat ini? 

c) Apakah Anda pernah mengalami konflik dalam pacaran? 

d) Bagaimana Anda dan pasangan dalam mengalami konflik dalam 

pacaran? 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada fase pra-pengumpulan data 

peneliti mendapatkan partisipan lain yang dianggap lebih memiliki informasi 

yang lebih kaya informasi dan lebih memahami kasus ini. Temuan data selama 
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fase pra-pengumpulan data digunakan peneliti untuk memperkuat fenomena 

pada penelitian ini. 

3.3.2. Fase Pengumpulan Data Inti 

3.3.2.1. Wawancara Pengumpulan Data Inti 

Tabel 3.3. 

Proses Pengumpulan Data Inti 

 

 
Keterangan 

Partisipan 

GL PR 

Wawancara 

tahap satu. 

Tanggal 25 Februari 2019. 23 Februari 2019. 

Waktu 18:04 - 18:38 WIB. 17:04 – 17:53 WIB. 

Durasi 34 menit 32 detik. 49 menit 33 detik. 

Tempat Cafe di Kediri. Rumah teman 

partisipan. 

Wawancara 

tahap dua. 

Tanggal 3 Maret 2019. 1 Maret 2019. 

Waktu 19:50 – 21.13 WIB. 23:40 – 00.38 WIB. 

Durasi 1 jam 23 menit 27 detik. 58 menit 49 detik. 

Tempat Teras masjid di Kediri. Cafe di Surabaya. 

 

Peneliti melakukan fase pengumpulan data inti sejak 23 Februari 2019 

hingga 03 Maret 2019 dengan wawancara mendalam. Peneliti melakukan 

wawancara mendalam secara semi terstruktur di mana pewawancara telah 

memiliki pedoman wawancara (Lampiran 2) sebagai alat untuk memandu 

selama proses wawancara berlangsung. Teknik wawancara semi terstruktur ini 

juga memungkinkan pewawancara untuk memodifikasi beberapa pertanyaan 

wawancara sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi selama di lapangan 

(Williams & Charles, 2018). Hal ini berguna untuk menggali lebih dalam 

mengenai jawaban dari korban KDP. Peneliti menggunakan alat rekam berupa 

telepon genggam yang telah dimatikan jaringannya untuk merekam seluruh 
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hasil wawancara. Peneliti membagi fase pengumpulan data inti menjadi dua 

bagian yaitu tahap satu dan tahap dua. Peneliti juga membuat pedoman 

wawancara yang didasarkan pada teori hubungan interpersonal milik Sullivan 

untuk mengetahui gambaran dinamika psikologis partisipan. Berikut contoh 

pedoman wawancara fase pengumpulan data inti tahap satu: 

Tabel 3.4.  

Contoh Pedoman Wawancara Fase Pengumpulan Data Inti Tahap Satu 

Pedoman Wawancara Fase Pengumpulan Data Inti Tahap Satu 

 

No Elemen Wawancara dan Pertanyaan Wawancara Tahap Satu 

2 Latar belakang partisipan yang mungkin mempengaruhi terjadinya tindak 

KDP. 

a) Bagaimana latar belakang keluarga Anda? 

b) Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda? 

c) Bagaimana latar belakang budaya daerah di mana Anda berasal? 

d) Apakah Anda memiliki kriteria pasangan ideal? 

e) Apakah keluarga Anda memiliki kriteria pasangan ideal? 

f) Ceritakan secara singkat alasan pemilihan kriteria pemilihan 

pasangan ideal Anda. 

g) Bagaimana awal pertemuan Anda dengan kekasih Anda? 

h) Bagaimana proses yang Anda alami hingga akhirnya menjalin 

hubungan pacaran dengan kekasih Anda? 

3 Bagaimana perasaan Anda saat mengalami tindak KDP? 

a) Ceritakan konflik yang pernah Anda alami bersama pasangan 

Anda? 

b) Apa saja tindakan tidak menyenangkan yang pernah Anda alami 

selama masa pacaran? 

c) Ceritakan bagaimana tindak KDP yang dilakukan pasangan Anda. 

d) Berapa lama tindak KDP yang sudah Anda alami? 

e) Bagaimana perasaan Anda sebelum mengalami tindak KDP? 

f) Bagaimana perasaan Anda setelah mengalami tindak KDP? 

g) Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Anda saat ini? 

h) Ceritakan pengaruh tindak KDP terhadap kondisi emosional 

Anda. 
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Di tahap dua peneliti menggali tentang riwayat hidup partisipan 

dengan pedoman wawancara yang telah dibuat (Lampiran 3). Berikut contoh 

pedoman wawancara fase pengumpulan data inti tahap dua: 

Tabel 3.5. 

Contoh Pedoman Wawancara Fase Pengumpulan Data Inti Tahap Dua 

Pedoman Wawancara Fase Pengumpulan Data Inti Tahap Dua 

 

No Elemen Wawancara dan Pertanyaan Wawancara Tahap Dua 

2 Ceritakan pengalaman masa kecil Anda. 

a) Semasa kecil Anda tinggal bersama siapa? 

b) Semasa kecil Anda tinggal di mana? 

c) Ceritakan bagaimana pola asuh yang Anda alami semasa kecil. 

d) Ceritakan bagaimana interaksi Anda dengan lingkungan 

keluarga Anda. 

e) Ceritakan bagaimana interaksi Anda dengan orang-orang selain 

lingkungan keluarga Anda. 

f) Semasa kecil, siapa yang paling dekat dengan Anda? 

g) Hal apa yang sering Anda lakukan bersama orang terdekat Anda 

semasa kecil? 

h) Ceritakan hal menyenangkan apa yang Anda alami semasa kecil. 

i) Ceritakan hal menyedihkan apa yang Anda alami semasa kecil. 

5 Ceritakan pengalaman masa dewasa Anda. 

a) Ceritakan bagaimana interaksi Anda dengan orang-orang di 

lingkungan perkuliahan. 

b) Di mana Anda tinggal saat Anda berkuliah? 

c) Ceritakan bagaimana interaksi Anda bersama teman-teman 

Anda. 

d) Ceritakan bagaimana pola asuh yang Anda alami saat Anda 

dewasa. 

e) Saat dewasa, siapa yang paling dekat dengan Anda? 

f) Hal apa yang sering Anda lakukan bersama orang terdekat Anda 

semasa dewasa? 

g) Sejak kapan Anda mulai berpacaran dengan pasangan Anda saat 

ini? 

h) Ceritakan bagaimana perasaan Anda saat berpacaran dengan 

pasangan Anda saat ini? 

i) Ceritakan hal menyenangkan apa yang Anda alami semasa 

dewasa. 

j) Ceritakan hal menyedihkan apa yang Anda alami semasa 

dewasa. 
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Seluruh hasil wawancara kedua partisipan dicatat ke dalam bentuk 

transkrip wawancara (Lampiran 4 dan Lampiran 5). Hal ini bertujuan 

memudahkan peneliti untuk menganalisis hasil wawancara. Berikut contoh 

transkrip wawancara pada penelitian ini: 

Tabel 3.6.  

Contoh Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Interviewee 

Tanggal wawancara 

Lokasi wawancara 

Durasi 

Wawancara ke- 

Kode 

 

(R) Interviewer 

(E) Interviewee 

 

: PR (bukan nama sebenarnya) 

: 23 Februari 2019 

: Rumah teman partisipan 

: 00:49:23 (49 menit 23 detik) 

: 1 

: PR-S2-W1 

 

No R/E Transkrip Wawancara Pemadatan Fakta 

5 R Nah kakak ini pacaran sama pasangan 

kakak yang ini sudah berapa lama? 

 

6 E Hmm sekarang sih jalan satu setengah 

tahun. 

PR berpacaran satu 

setengah tahun. 

51 R Okey. Nah mau tanya nih kak, sebelum 

kakak jadian sama pasangan Kakak yang 

sekarang tuh kakak punya kriteria ideal 

nggak, kira-kira cowoknya kakak tuh 

harus yang kayak gimana gitu? 

 

52 E Emmm kalau kriteria kalau aku ya nomor 

satu tuh pasti ngeliat ke langsung dari 

fisik eee terus itu sih maksudnya yang 

kayak langsung nangkep gitu dia cocok 

atau nggak sama aku tu pertama kali itu 

aku liat dari fisiknya ya 
Kriteria pasangan ideal 

PR adalah tampan dan 

bisa memanjakannya. 
53 R Hmm terus?  

54 E Terus kriteria selanjutnya itu gimana dia 

ke akunya sih kayak dia ini cowoknya ini 

kayak eng…apa ya kayak … hm … 

ngurusin akunya itu gimana gitu kayak 

perlakuannya lah  
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3.3.2.2. Observasi Pengumpulan Data Inti 

Fase ini dilakukan peneliti sebelum proses wawancara berlangsung 

hingga berakhirnya proses wawancara dengan partisipan. Peneliti melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang bersifat non-verbal seperti 

gesture tubuh, ekspresi wajah, tingkah laku partisipan, maupun keadaan 

lingkungan saat dilakukannya wawancara. Hal ini bertujuan untuk membantu 

peneliti dalam memahami maksud dan perasaan partisipan dan memperkaya 

informasi dalam penulisan laporan hasil penelitian (Seidman, 2013). Hasil 

observasi peneliti selama wawancara berlangsung dituliskan pada laporan hasil 

catatan lapangan (Lampiran 4 dan Lampiran 5). Berikut bentuk laporan hasil 

catatan lapangan: 

Tabel 3.7 

Contoh Laporan Hasil Catatan Lapangan 

LAPORAN HASIL CATATAN LAPANGAN 

 

Observee 

Tanggal wawancara 

Lokasi wawancara 

Kode 

: PR (bukan nama sebenarnya) 

: 23 Februari 2019 

: Rumah teman partisipan 

: PR-S2-O1 

No Catatan Lapangan 

7 PR kerap menjawab pertanyaan dan mengirim pesan secara 

bersamaan. 
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3.3.3. Fase Pasca Pengumpulan Data 

Fase ini digunakan peneliti untuk melakukan konfirmasi dan validasi 

hasil transkrip wawancara yang telah dilakukan sebelumnya kepada partisipan. 

Fase ini juga digunakan peneliti untuk bersama-sama dengan partisipan dalam 

menentukan data mana yang boleh diberikan atau data mana yang perlu 

diperbaiki akibat kesalahan intepretasi ataupun kesalahan berbicara (slip of 

tongue). 

 

3.4. Pengolahan dan Analisis Data 

Peneliti membagi tahapan pengolahan dan analisis data kualitatif 

fenomenologis menjadi beberapa bagian yaitu (Yüksel dan Yildirim, 2015; 

Seidman, 2013): 

1) Melakukan transkrip pada setiap hasil temuan data. Seidman (2013) 

menjelaskan bahwa pada tahap ini, peneliti akan dipaksa untuk menemukan 

celah guna membuat pertanyaan dalam melakukan probing di wawancara 

selanjutnya.. 

2) Melakukan pemadatan fakta setiap baris pernyataan pada transkrip setiap 

partisipan. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menemukan 

fakta-fakta psikologis yang ada pada transkrip wawancara sekaligus peneliti 

dapat memisahkan fakta psikologis yang ditemukan. 

3) Mengelompokkan fakta sejenis menjadi satu keranjang. Hal ini bertujuan 

untuk membantu peneliti menemukan pola repetitif pada partisipan serta 

makna-makna konsisten yang ditunjukkan pada partisipan. 
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4) Menentukan kategorisasi dari hasil pengelompokkan fakta sejenis. Hal ini 

bertujuan untuk menarik kesimpulan diagnosis serta intepretasi dari hasil 

pengelompokkan fakta sejenis.  

5) Membangun tema dari hasil kategorisasi yang ada pada setiap partisipan. 

6) Menggabungkan hasil temuan data dengan teori. 

7) Menarik kesimpulan. 

 

3.5. Kredibilitas Penelitian 

Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk memastikan keabsahan 

data pada penelitian ini. Triangulasi metode yang dilakukan peneliti dengan cara 

menggunakan temuan hasil wawancara dan observasi sebagai pembanding dan 

memastikan kebenarannya (Moleong, 2007). Selain triangulasi metode, peneliti 

juga melakukan bimbingan dan diskusi dengan dosen pembimbing untuk 

menghindari subjektivitas. 

 

3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di dua kota yaitu kota Kediri dan kota Malang. 

Kota kediri adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Timur. Terdapat 

70% kasus kekerasan seksual dan fisik oleh pasangan yang menimpa remaja 

perempuan di kota Kediri (Admasari, Kumalasari, Kriswahyuni, 2013). 

Sedangkan kota Malang merupakan kota terbesar kedua di provinsi Jawa Timur. 

Polresta Malang divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 

meningkatnya kasus KDP pada tahun 2009 sebanyak 14 kasus menjadi 22 kasus 

di tahun 2010 (“FISIP Discusses about violence behavior in dating”, 2010). 
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Berdasarkan urian di atas, kasus KDP benar-benar terjadi di kedua kota tersebut 

sehingga membuat peneliti memutuskan untuk menggunakan partisipan yang 

berada di dua kota tersebut. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga 

April 2019. Pada rentan waktu tersebut peneliti melakukan pengambilan data 

primer sebanyak dua kali pada masing-masing partisipan. 


