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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

menggambarkan/menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di tempat penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan fenomena sosial yang 

terjadi di lokasi penelitian. Taylor dan Bogdan (Suyanto dan Sutinah 2005 : 166 ) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat 

diamati dari orang-orang yang telah diteliti. 

Alasan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian ini karena maksud  

dan tujuan pelaksanaannya untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagaimana 

peran LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam pendampingan korban 

kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Tuban. Permasalahan di atas 

akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan dan jenis penelitian di atas. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe 

(KPR) Kabupaten Tuban jalan Latsari I No. 19-26, Latsari, Kec. Tuban, 

Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314. Alasan peneliti tertarik mengambil tempat 

lokasi penelitian tersebut karena Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi 

Perempuan Ronggolawe (KPR) merupakan satu satunya lembaga swadaya yang 
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menangani isu isu atau permasalahan perempuan di Kabupaten Tuban. Kemudian, 

alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tuban karena peneliti 

berasal dari daerah tersebut, sehingga dapat meminimalisir dana dan tenaga yang 

dikeluarkan oleh peneliti. 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subyek dengan teknik 

Purposive. Teknik purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan  pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga 

memudahkan untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang ingin diteliti. (Sugiyono 

: 2010) 

Subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria dan pertimbangan 

tertentu, adapun kriteria sebagai berikut : 

1. Pihak Lembaga : a) pihak terkait sudah bekerja di lembaga lebih dari 5 tahun, 

b) mengetahui seluk beluk lembaga, c) menangani bagian pendampingan 

perempuan korban kekerasan 

2. Klien : a) orang tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, b) 

orang tersebut mendapat layanan pendampingan dari lembaga Koalisi 

Perempuan Ronggolawe 

Dalam hal ini peneliti menentukan subyek penelitian sebagai berikut : 

a. Ketua Koalisi Perempuan Ronggolawe 

b. Divisi Advokasi/Pendampingan 

 

c. Klien korban KDRT yang ditangani Koalisi Perempuan Ronggolawe 
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Adapun identitas atau nama-nama subyek penelitian: 

1). Nunuk Fauziyah, MM, umur 36 Tahun, Jabatan di Koalisi Perempuan 

Ronggolawe sebagai Direktur di Koalisi Perempuan Ronggolawe. Beliau 

menjabat sejak tahun 2004. 

2). Imanul Isthofaina, S.Pd, umur 36 Tahun, Jabatan sebagai sekretaris sekaligus 

ketua Divisi Advokasi/pendampingan terhadap korban kekerasan. Beliau 

menjabat sejak tahun 2004. 

3). Suwarti, S.Pd, umur 36 Tahun, Jabatan di Koalisi Perempuan Ronggolawe 

sebagai bendahara. Beliau bergabung sejak tahun 2004. 

4). Nurul Aini, S.H, umur 32 Tahun, Jabatan di Koalisi Perempuan Ronggolawe 

sebagai anggota divisi Advokasi/pendampingan terhadap korban kekerasan. 

Beliau bergabung sejak tahun 2010. 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini yaitu objek yang dijadikan sasaran 

penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber dengan kriteria sumber tersebut dapat dipercaya dan 

memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti 

pengurus lembaga yang langsung menangani bagian pendampingan yang 

mengetahui apa peran LSM dalam pendampingan. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada di Lembaga 

Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara yang dianggap sesuai 

untuk dijadikan metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi tidak langsung dan dokumentasi.  

1. Observasi Tidak Langsung 

Pengamatan juga digunakan sebagai metode utama disamping 

wawancara untuk mengumpulkan data yang diperoleh. Pertimbangan 

digunakannya teknik ini dikarenakan terkadang apa yang sering dikatakan 

orang sering kali berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan atau pencatatan yang 

dilakukan tidak pada saat peristiwa itu terjadi. Peneliti dapat menggunakan 

media, seperti internet, media cetak, rekaman audio visual, dan hasil hasil 

penelitian sebelumnya yang memiliki latar permasalahan yang sama dengan 

yang akan diteliti.  

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 
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d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasnya  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara yang dimaksud adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden (Nazir, 2014 

: 170 ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur  

adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh suatu data 

dan kombinasi dengan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang 

dilaksanakan  yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi, menurut (Hamidi, 2014 : 72), metode dokumentasi 

adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau 

organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan 

pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. 

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013 : 240), dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi 

dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa 

dokumentasi penting, foto, buku, majalah, karya-karya dari sumber terpercaya 

yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan info atau data yang 

diperlukan tentang peran LSM Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dalam 

pendampingan perempuan korban KDRT di Kabupaten Tuban. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori kategori/struktur klarifikasi. Data 

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi 

analisis kualitatif tetap menggunakan kata kata yang biasanya disusun ke dalam 

teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik 

sebagai alat bantu analitis. 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin 

merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang 

disebut “analisis” (Silalahi, 2009 : 339). 

Berikut ini adalah penjelasan setiap tahapan analisis data diatas, sebaga berikut : 

a. Tahap pengumpulan data, dalam proses analisis data interaktif ini 

kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data. Kebanyakan 

data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, 

sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil 

observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti 
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observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan menggunakan alat 

bantu yang berupa kamera atau video tape. Pada tahap ini peneliti 

melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. 

Proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), 

aktivis, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat 

pengumpulan data”, peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu 

yang dimilikinya, menampilkan diri, dan bergaul ditengah-tengah 

masyarakat yang dijadikan subyek penelitiannya. 

b. Tahap reduksi data, reduksi data dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan 

pelaksaan penelitian berlangsung. Jika kegiatan mereduksi ini telah 

dilakukan, data akan secara mudah dimasukkan dalam kelompok-

kelompok yang telah dibuat peneliti. Tahapan reduksi data merupakan 

bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang 

bagian data mana yang di kode, dibuang, pola-pola mana yang 

diringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimasudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

c. Tahap penyajian data, langkah berikutnya setelah proses reduksi data 

adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Hurberman 
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(1992) sebagai sekumpulan informasi tersususn yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih 

mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Artinya apakah peneliti akan meneruskan analisisnya atau 

mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam 

temuan tersebut. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data 

adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis 

data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung 

selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum 

laporan hasil akhir enelitian disusun sehingga jangan terburu-buru 

untuk menghentikan kegiatan penyajian data ini sebelum yakin bahwa 

semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.  

d. Tahap Verifikasi dan penarikan kesimpulan, tahap akhir proses 

pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang 

dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Pemberian makna ini tentuu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan 

tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif 

(kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang 

ada di masyarakat). Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan 

kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data 

berlangsun, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya 

saja perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai 
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sebuah kesimpulan final. Dengan melakukan verifikasi, peneliti 

kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan 

reliabilitas hasil temuannya (Idrus, 2009 : 148-151). 

G. Teknik Keabsahan Data 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan 

reliabel. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, dalam kegiatan penelitian 

kualitatif dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data 

penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. 

Dengan mengacu Moleong (1994) untuk pembuktian validitas data ditentukan 

oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan 

penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui 

oleh subyek penelitian (perspektik emik). Agar dapat terpenuhinya validitas data 

dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan cara antara lain : 

a. Memperpanjang observasi 

b. Pengamatan yang terus menerus 

c. Trigangulasi 

d. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain 

e. Menganalisis kasus negatif 

f. Menggunakan bahan referensi 

Adapun untuk reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, 

berulang, dan dalam situasi yang berbeda. Guba (dalam Idrus, 2009) 

menyarankan tiga teknik agar data dapat memenuhi kriteria validitas dan 

reliabilitas, yaitu : (1) memperpanjang waktu tinggal; (2) observasi lebih tekun; 

(3) melakukan triangulasi. Lebih lanjut yang diungkapkan Denzim (dalam Idrus, 

2009), triangulasi yang dimaksud meliputi : (a) menggunakan sumber lebih dari 
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satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan 

peneliti lebih dari satu/ganda; (d) menggunakan teori yang berbeda-beda (Idrus, 

2009 : 145). Dalam hal ini peneliti mengimplementasikan kriteria validitas yaitu 

dengan menggunakan sumber lebih dari satu. Seperti mewancarai sumber lebih 

satu dan mencari data dari sumber yang lain (media cetak, media online, 

dokumen, foto). 


