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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya

tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,

2014). Hikmat (2011) juga memberkan pendapat bahwa penelitian kualitatif

menghasilkan data deskripsi berupa kata – kata tertulis atau lisan serta perilaku

yang bisa diamati. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menjelaskan

suatu fenomena atau interaksi sosial secara komprehensif.

Pendekatan kualitatif dianggap sesuai karena penelitian ini akan

memberikan deskripsi mengenai gambaran suatu fenomena yang diangkat oleh

peneliti yaitu terkait komunikasi interpersonal dalam aktivitas komunikasi antara

pasien dengan dokter.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Zuriah (2009)

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan

untuk menggambarkan berbagai fakta, gejala maupun kejadian secara sistematis
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mengenai sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian dengan tipe ini juga

cenderung tidak mencari atau menerangkan hubungan suatu variabel dan menguji

hipotesis.

Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif dirasa cocok dengan tujuan

peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk memperoleh deskripsi atau

penjabaran secara terperinci mengenai fenomena yang diangkat. Dari aktivitas

komunikasi antara pasien – dokter yang diteliti nantinya akan digambarkan

melalui kata – kata dan bahasa yang sesuai dengan hasil pengumpulan data.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit

Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM). Pengumpulan data

telah dilaksakan pada tanggal 16 Oktober – 20 Oktober 2018.

3.4 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dokter umum dan pasien sebagai

subyek penelitian. Dokter umum dan pasien yang menjadi subyek penelitian

ditentukan menggunakan teknik Accidental Sampling. Hamidi (2007)

menyebutkan bahwa accidental sampling merupakan penarikan sampel dengan

memilih subyek sesuai dengan siapa yang kebetulan ditemui di tempat yang

menjadi lokasi pengumpulan data.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan dengan

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

(Moleong, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara

untuk menggali informasi yang lengkap mengenai sikap, pengetahuan, dan

pandangan subyek mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti.

Wawancara dilakukan melalui wawancara semi terstruktur agar peneliti

dapat memperoleh informasi yang lebih terbuka.

b. Observasi

Berbeda dengan teknik pengumpulan data lainnya seperti kuisioner

dan wawancara, observasi lebih spesifik. Jika kuisioner dan wawancara

selalu berkomunikasi, maka observasi tidak terbatas orang, tetapi juga

obyek-obyek alam lainnya. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014)

mengemukakan bahwa observasi merupakan sebuah proses yang

kompleks.

Teknik pengumpulan data ini memiliki dua jenis yaitu observasi

berperan serta dan observasi non-partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan observasi non-partisipan yang mana peneliti tidak terlibat dan

hanya sebagai pengamat. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk

melihat interaksi komunikasi yang terjadi antara pasien dengan dokter

umum.
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c. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk

menggumpulkan data-data sekunder yang nantinya dapat menunjang hasil

dari penelitian. Dokumentasi ini berupa foto dan juga catatan – catatan

tertulis lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Muslimin,

2016). Dalam mengelola data, peneliti akan menggunakan teknik analisis data

model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri

dari empat hal utama, yaitu :

a. Pengumpulan data

Data yang sudah didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan

reflektif. Catatan reflektif merupakan catatan yang  alami. Maksudnya adalah

segala hal yang dilihat, didengar maupun yang dialami sendiri oleh peneliti tanpa

adanya penafsiran tertentu dari peneliti tentang fenomena yang dilihat. Sedangkan

catatan reflektif adalah catatan yang berisi komentar, pendapat dan tafsiran

peneliti tentang  temuan yang didapat dan merupakan bahan rencana

pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
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b. Reduksi data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dibuat reduksi data guna

memilih  data mana yang relevan, memfokuskan sata yang mengarah pada

pemecahan masalah  atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mereduksi data

artinya merangkum, memilih hal – hal pokok. Memfokuskan pada hal – hal

penting tentang hasil temuan serta maknanya, dan membuang data yang tidak

diperlukan. Dalam proses reduksi data, hanya data yang berkenaan dengan

permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak

berkenaan tidak digunakan.

c. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung yaitu

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Dalam mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih

mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang

terkait langsung dengan proses analisis data model intraktif. Dengan begitu, kedua

proses inipun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan baru berakhir

setelah laporan akhir penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti

dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola,

peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan

akhir tidak akan bisa didapatkan sebelum penelitian berakhir. Kesimpulan dalam
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penelitian kualitatif yang diharapkan yaitu temuan baru yang belum pernah ada

sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih belum jelas, dan menjadi jelas setelah diteliti.

3.7 Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji keabsahan data dengan

teknik triangulasi sumber data. Patton 1987 dalam Moleong (2014) menyebutkan

bahwa triangulasi menggunakan sumber artinya membandingkan dan mengecek

kembali derajat kepercayaan sebuah informasi yang didapatkan melalui waktu dan

alat yang berbeda. Peneliti akan menguji data yang diperoleh dari satu sumber

kemudian membandingkan atau mengecek ulang dari sumber lainnya. Untuk

penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan data dengan cara membandingkan

data dari hasil data antar wawancara dan juga observasi.




