
 
 

 
 

 

82 

BAB III 

               METODE PENELITIAN 

 

           Pada bab ini diuraikan mengenai paradigm, pendekatan, dan jenis penelitian 

yang digunakan. Ketiga hal tersebut di a tas dipilih atas dasar kesesuaian dan 

ketepatan topik penelitian yang dilakukan. Selain itu dijelaskan pula metode 

pengumpulaan data, lokasi, dan cara-cara menentukan subjek penelitian. 

3.1.  Paradigma Penelitian 

           Sesuai dengan tujuan dan unit analisisnya, penelitian ini menggunakan 

paradigma definisi sosial. Exemplar paradigma ini adalah karya Weber tentang 

tindakan sosial (social action) dan Talcott Parsons mengenai tindakan sosial.  

Karya Weber membantu mengarahkan perhatian pada definisi-definisi sosial 

dalam cara pandang pelaku sosial mendefinisikan situasi-situasi sosial mereka 

dan efek dari definisi-definisi sosial itu dalam mempertahankan tindakan dan 

interaksi.  Dalam penelitian yang menggunakan paradigma ini lebih tepat 

menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi.  

Observasi merupakan metode yang khas  dari paradigma definisi sosial.  

Terdapat banyak teori yang bisa dimasukkan dalam paradigma ini antara lain 

adalah teori tindakan sosial, interaksionisme simbolik, fenomenologi, 

etnometodologi, dan eksistensialisme. Dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

kebutuhan teoretik yaitu, teori fenomenologi. 
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            Paradigma definisi sosial menurut Soeprapto (2002:88-89) menekankan 

pada hakikat atau substansi dari kenyataan sosial, yang lebih bersifat subyektif 

dan individual. Setelah dimulai dari karya-karya Weber, paradigma ini 

kemudian dikembangkan secara luas oleh Talcott Parsons. Karya-karya yang 

sama juga diintrodusir oleh Mead, Cooly, Thomas sampai Blumer dan 

sebagainya. Dalam membangun teori interaksionisme simbolik mereka sepakat 

menggunakan dasar-dasar dari paradigma definisi sosial ini. Teori ini memiliki 

pandangan bahwa kenyataan sosial mestinya didasarkan pada definisi subyektif 

individu dan interpretasinya. Sedangkan struktur sosial maupun institusi sosial,  

merupakan definisi bersama yang dimiliki individu yang berhubungan dengan 

bentuk-bentuk yang sesuai dan yang menghubungkannya antara yang satu 

dengan yang lain. Tindakan-tindakan individu serta pola-pola interaksinya 

dibim bing atau diarahkan oleh definisi bersama yang serupa, yang dibangun 

melalui suatu interpretasi. Demikian juga dengan teori-teori lain yang 

mendasarkan diri pada paradigma definisi sosial ini. Mereka melandaskan 

pandangan teorinya pada suatu bentuk definisi yang dibuat oleh individu-

individu. 

            Paradigma ini digunakan  untuk memahami tindakan sosial yakni tindakan 

yang penuh arti dari Individu. Tindakan sosial adalah tindakan individu 

sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain, (Ritzer, 2002). Melalui paradigma 

definisi sosial  dapat dikaji bagaimana proses terjadinya hubungan seksual 
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pranikah pada mahasiswi  dan bagaimana pola interaksi seksual pranikah pada 

mahasiswi  di Malang, serta bagaimana makna seksualitas mahasiswi  yang 

berperilaku seksual pranikah. 

3.2.  Pendekatan Penelitian 

            Berdasarkan paradigm tersebut di atas maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif  bertujuan untuk menyusun  

deskripsi,  suatu  gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual 

mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti,.  Menurut  

Cresswell, J. W. dalam bukunya yang berjudul: “Research Design : Qualitative 

and Quantitative Approaches.” Sage Publications, 1994 mengemukakan: 

“penelitian yang dipandu oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai: 

"sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial a tau manusia 

berdasarkan pada membangun gambaran yang kompleks dan holistik, yang 

dibentuk dengan kata-kata, menampilkan kembali pandangan rinci dari para 

informan, dan dilakukan dalam lingkungan yang alami.". 

                   Pernyataan itu menyiratkan bahwa penelitian kualita tif yang dipandu oleh 

paradigma didefinisikan sebagai: "Sebuah proses penelitian untuk memahami 

masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif 

dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci 

yang diperoleh dari sumber informasi, dan dilakukan dalam pengaturan alam. " 

     Penelitian ini menggunakan jenis  fenomenologi. Fenomenologi  

menurut Stephen W. Little John (2005:336), adalah jenis  penelitian yang 
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beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri.  

Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang 

transendental. Dunia sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa 

merupakan suatu yang inter subjektif dan sarat dengan makna. Dengan 

demikian, fenomena yang di pahami oleh manusia adalah refleksi dan 

pengalaman transedental dan pemahaman tentang makna. 

         Dalam penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan beberapa kata kunci 

dalam fenomenologi yaitu objek, makna, pengalaman dan kesadaran dari 

individu. Semua hal tersebut memainkan perana penting dalam studi 

fenomenologi. Jadi penelitian ini berusaha mempelajari pengalaman-pegalaman 

dari sudut pandang mahasiswi  terhadap kehidupan seksualitasnya dan perilaku 

seksual pranikah. 

3.3.  Lokasi penelitian 

      Lokasi penelitian ini adalah perguruan tinggi di kota Malang. Peneliti 

memilih lokasi tersebut karena kota Malang adalah salah satu kota pelajar 

terbesar di Jawa Tim ur kedua setelah Surabaya. Kedua, Malang adalah kota di 

Jawa Tim ur yang memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di Jawa Timur. 

Dengan demikian maka kota Malang memiliki jumlah penduduk yang berstatus 

mahasiswi dari berbagai suku, agama, dan negara.  Ketiga, peneliti telah lama 

hidup sebagai mahasiswi di kota Malang sehingga memiliki pemahaman yang 

cukup tentang karakter umum mahasiswi di kota Malang.  
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3.4.  Subjek  Penelitian  

     Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snow ball  

sampling, yakni memilih informan berdasarkan petunjuk key informan. Caranya 

adalah pertama mencari key informan untuk mendapatkan informasi mengenaai 

subjek-subjek yang harus ditemui dan diwawancarai sesuai dengan tujuan 

teoretik penelitian ini. Peneliti sangat berhati-hati dan sangat cermat untuk 

mendapatkan key informan maupun subjek karena persoalan yang diteliti sangat 

rahasia dan menyangkut pribadi orang.  Untuk mendapatkan key informan  

dalam penelitian ini sangat berliku-liku karena peneliti seringkali  gagal 

mendapatkan key informan yang mempunyai  informasi yang tepat sesuai 

dengan diharapkan. Dengan demikian maka peneliti terus mengembangkan 

informasi agar mendapatkan key informan yang memiliki data-data dan 

informasi yang tepat. Dengan kegigihan dan strategi peneliti, maka peneliti 

mendapatkan key informan dan sekaligus sebagai mantan pelaku seksual 

pranikah. Disebut peneliti mantan karena ia tidak lagi meneruskan 

perilaku/kebiasaan seksualnya. 

    Dari key informan  ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai subjek 

perilaku seksual pranikah. Dari informasi itulah maka peneliti bergerak menuju 

subjek untuk melakukan pendekatan yang cukup rumit dan rahasia sampai 

peneliti dapat diterima dan menelusuri kehidupannya. Begitu juga untuk 

mendapatkan subjek-subjek berikutnya atas arahan subjek pertama. Dengan 
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cara yang sama peneliti dapat melakukan wawancara dan mengikuti aktivitas 

mereka. 

                 Tidak semua subjek yang ditunjukkan oleh subjek sebelumnya bersedia 

untuk dijadikan informan dan diketahui aktivitasnya oleh karena itu peneliti 

disamping memilih yang bersedia juga mahasiswi :  

a. Bersedia menjadi informan dan terbuka dalam memberikan informasi 

penelitian. 

b. Pernah  atau sedang melakukan hubungan seksual pranikah. 

c. Masih berstatus Mahasiswi aktif di salah perguruan tinggi negeri maupun 

swasta di kota Malang. 

                   Secara teoretik subyek penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara 

snow ball  yang diawali dengan key informan seseorang mahasiswi yang pernah 

dan sedang mengalami perilaku seks bebas namun tidak semua profesional. 

Mencari key informan bukanlah hal mudah, karena menyangkut persoalan 

pribadi dan rahasia seseorang. Informasi mengenai perilaku seksual pranikah 

mahasiswa  seringkali hanya berupa desas desus karena sulitnya membuktikan 

dan melihat fenomena tersebut. Bahkan informasi seperti ini sering didapat dari 

orang luar “pengguna” atau “pelanggan”, bukan dari dalam kampus. Liku-liku 

menangkap key informan untuk mahasiswa  cukup lama kecuali jika diawali 

dengan memburu perilaku seksual paranikah mahasiswa dan mahasiswi secara 

umum. Berbekal informasi dari luar, peneliti yakin bahwa fenomena mahasiswa  

yang melakukan seks bebas pasti ada baik dilakukan oleh mahasiswa di 
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perguruan tinggi negeri maupun swasta. Peneliti tidak pernah berhenti dalam 

perburuan fenomena tersebut. Dengan strategi yang cukup andal antara lain 

menyusup ke tempat-tempat hiburan malam dan  mendekati mahasiswi-

mahasiswi yang memiliki hobby dan tampilan tertentu. Cukup susah untuk 

memastikan apakah benar sebagian yang hadir pada hiburan malam tersebut 

seorang berstatus mahasiswi atau bukan. Peneliti dengan cermat mengamati 

gerak-gerik dan berusaha dapat mendekati serta berbohong kepada mereka 

sebagai “pelaku” seks bebas. Ternyata apa yang dilakukan oleh peneliti sering 

tidak berhasil karena mereka adalah professional bukan mahasiswa. Peneliti 

terus menerus mencari sasaran lain sampai didapatkan. Begitu juga ketika 

mendekati mahasiswi-mahsiswi di kampus sering juga tidak berhasil. Apa yang 

dipikirkan oleh peneliti sering berbeda dengan kenyataan. Tampilan mahasiswi 

tidak selalu menggambarkan pelaku perilaku seksual bebas. Perjuangan mencari 

pelaku sangat melelahkan tetapi akhirnya peneliti menemukan key informan   

yang tidak mau disebut namanya meskipun nama samara.   

                  Setelah peneliti mengenal secara akrab dengan key informan maka peneliti 

segera pindah rumah kos ke tempat key informan tersebut berada. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat informasi yang mendalam dan berdiskusi 

secara intensif bersama dia di rumah kos yang sama mengenai mahasiswi  yang 

berprofesi sebagai pelayan seks bebas di perguruan tinggi di kota Malang.  

                   Dari informasi  key informan,  yang memiliki banyak teman profesional 

sebagai pelayan seks bebas,  ia mempunyai banyak informasi mengenai 
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mahasiswi yang mempunyai perilaku menyimpang tersebut. Disebabkan oleh 

jumlahnya yang cukup banyak, maka peneliti meminta subjek mahasiswi yang 

hanya  saja, sesuai dengan rancangan penelitian ini. Kemudian peneliti 

diarahkan kepada mahasiswi yang bernama Mawar (nama tidak sebenarnya). 

Mawar adalah sosok yang  paling dekat dengannya dan ia adalah mahasiswi 

yang cantik serta tidak pernah menanggalkan ibadahnya meskipun ia berprofesi 

sebagai pelayan seks profesional. Setelah peneliti melakukan observasi dan 

interview secara mendalam dengan Mawar berulang kali dan mengamati  

beberapa kali aktivitasnya, peneliti merasa cukup mendapatkan data dan tidak 

ada data lain selain yang didapatkan dari aktivitas observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk menjawab persoalan penelitian yang belum lengkap, maka 

peneliti meminta kepadanya agar ditunjukkan dan di arahkan kepada subjek lain 

yang setidak-tidaknya memiliki tipologi yang sama. Sampailah pada mahasiswi 

yang bernama Melati (nama tidak sesungguhnya). Terhadap Melati, peneliti 

melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan kepada Mawar. Data yang 

terkumpul berupa data substansi melengkapi data yang didapat dari subjek yang 

pertama. Namun demikian data yang diperoleh melalui metode yang sama 

masih dianggap kurang memadai. Maka, Peneliti minta kepada Melati untuk 

menunjukkan subjek yang lain lagi. Berdasarkan petunjuk Melati, peneliti 

menuju seorang mahasiswi bernama Anggrek. Observasi dan interview 

mendalam dilakukan kepada subjek ketiga ini namun  secara substantif tidak 

mendapatkan informasi baru. Pengalaman yang dialaminya hampir sama 
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dengan subjek pertama dan kedua. Setelah dilakukan penelitian terhadap Melati 

peneliti masih merasa kurang mendapatkan data yang diinginkan. Untuk itu 

peneliti meminta referensi kepada siapa lagi teman yang memiliki karakter yang 

sama. Dirujuklah kepada seorang mahasiswi bernama Anggrek. Sebagaimana 

terhadap subjek-subjek yang lain, dikarenakan peneliti masih ingin 

mendapatkan data yang lebih lengkap maka peneliti  oleh Anggrek dirujuk ke 

seorang temannya lagi bernama Cempaka. Setelah wawancara dan observasi 

dilakukan, dari Cempaka diarahkan kepada dua mahasiswi yang memiliki hobi 

yang sama, yaitu Dahlia dan Raflesia. Dari subjek terakhir, Raflesia, peneliti 

tidak memperoleh data-data baru dan dianggap telah cukup memberikan 

jawaban persoalan penelitian ini, selain kesamaan pengalaman yang diperoleh 

oleh subjek-subjek sebelumnya. Maka berhentilah snow ball pada Raflesia. 

                 Berikut ini adalah ilustrasi penelusuran subjek penelitian yang berawal dari 

key informant sampai subjek terakhir. 

         gambar 2 
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3.5.   Teknik Pengumpulan Data  

a. Pengamatan (Observation)  

      Ada beberapa pokok dalam penelitian kualitatif memanfaatkan 

pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln 

(1981:191-193), yaitu pertama, teknik pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung adalah merupakan alat 

yang amat ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika data yang 

diperoleh kurang objektif, te tapi karena peneliti ingin mendapatkan 

kepercayaan tentang validitas data, jalan yang peneliti  ambil adalah untuk 

mengamati langsung peristiwa itu sendiri. Kedua, teknik observasi juga 

memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, lalu mencatat 

perilaku dan kejadian seperti yang mereka lakukan dalam situasi aktual.  

Ketiga, observasi memungkinkan peneliti untuk merekam peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional, serta  

pengetahuan yang diperoleh langsung dari data. Keempat, sering terjadi 

bahwa ada keraguan pada peneliti, jangan sampai data yang diambil salah 

atau bias. Kemungkinannya salah karena kurang mampu mengingat acara 

atau hasil wawancara, jarak antara peneliti dan orang yang diwawancara, 

atau karena reaksi emosional peneliti pada satu waktu. Cara terbaik untuk 

memeriksa kepercayaan data adalah dengan observasi. Kelima, teknik 

observasi memungkinkan peneliti untuk dapat memahami situasi yang 

rumit. Situasi yang rumit dapat terjadi jika peneliti ingin memperhatikan 
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beberapa perilaku sekaligus. Jadi observasi dapat menjadi alat yang kuat 

untuk situasi yang kompleks dan untuk perilaku yang kompleks. Secara 

metodologis penggunaan observasi; pengamatan yang mengoptimalkan 

kemampuan peneliti dalam hal motif, keyakinan, perhatian, perilaku tidak 

sadar, kebiasaan dan sebagainya; observasi memungkinkan pengamat 

untuk melihat dunia seperti yang terlihat oleh subjek penelitian, hidup 

pada waktu itu, menangkap makna fenomena dalam hal subjek, 

menangkap kehidupan budaya dalam hal pandangan dan urutan subjek 

pada saat itu; observasi memungkinkan peneliti merasakan apa yang 

dirasakan dan dijalani oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti untuk 

menjadi sumber data; observasi memungkinkan pembentukan 

pengetahuan yang diketahui dibagi, baik dari sisi dan dari subjek. 

  Metode ini digunakan oleh peneliti untuk data yang dapat diamati 

untuk memperkuat data yang diperoleh dari metode lain. Metode ini 

sangat penting sebagai upaya untuk membuat validitas data. Dalam 

prakteknya, para peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati 

peristiwa dan proses yang melibatkan cara berpakaian, mendekati mangsa 

baik siswa dan orang lain, gaya bercinta dengan pasangan mereka, dan 

kegiatan kehidupan malam mereka. Dalam mengamati kebiasaan yang 

disebutkan di atas, para peneliti sering bersama mereka.  
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b. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

      Wawancara dimaksud  adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada suatu masalah tertentu. Tujuan diadakannya wawancara 

(Sonhadji, 1994:63) untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang 

tentang orang, kejadian, aktivitas, perasaan, motivasi, pengakuan, 

kerisauan dan sebagainya. 

      Adapun teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara 

mendalam (in-depht interview). Dengan teknik ini dimungkinkan peneliti 

untuk mengembangkan wawancara dengan menggali data yang lengkap dan 

dianggap penting untuk dikumpulkan, di mana peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan dan penjelasan sambil menilai 

(menganalisa) jawaban-jawaban sekaligus mengadakan paraphrase  

(mengungkapkan isi dengan kata-kata lain), mengingat-ingat serta mencatat 

jawaban tersebut.  

    Tahapan-tahapan wawancara (Sonhadji, 1994:64) yaitu; pertama, 

peneliti menentukan di mana dan dari siapa data akan dikumpulkan dan 

penentuan bahan-bahan identifikasi informan yang diperlukan dalam 

wawancara. Kedua, adalah mencakup pengenalan dari informan, di samping 

itu peneliti mempersiapkan urutan pertanyaan, peran, tingkat formalitas dan 

konfirmasi waktu dan tempat. Terhadap gerakan awal, di sini peneliti 
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melakukan semacam pemanasan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat grand tour, sehingga dapat memberikan kesempatan informan 

dalam menjawab dengan suasana santai dan bebas serta memperoleh 

informasi yang berharga. Tahap ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti semakin spesifik dan menuju pada fokus penelitian, di sini 

peneliti berupaya agar percakapan selalu berorientasi pada penggalian 

informasi sebanyak-banyaknya serta seluas-luasnya., sehingga harus 

menghindari dominasi pembicaraan oleh peneliti, keempat di mana peneliti 

telah memperoleh informasi yang baik maka perlu diakhiri wawancara dan 

pada saat ini peneliti merangkum dan mengecek ulang yang telah 

diungkapkan oleh informan. 

     Menurut Patton (1980:197), cara pembagian jenis wawancara adalah; 

pertama, Wawancara pembicaraan informal yaitu pertanyaan yang yang 

disampaikan sangat tergantung pada pewawancara sendiri, jadi itu 

tergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada orang 

yang diwawancara. Hubungan pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai berada dalam suasana normal, wajar, sedangkan pertanyaan 

dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-

hari. Ketika percakapan berjalan, wawancara mungkin tidak tahu atau sadar 

bahwa dia sedang diwawancarai. Kedua, pendekatan ini menggunakan 

instruksi wawancara umum, yang mengharuskan pewawancara untuk 
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membuat kerangka dan garis besar dari subyek yang dirumuskan tidak perlu 

ditanyakan secara berurutan. Demikian pula, penggunaan kata-kata untuk 

wawancara dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. 

Instruksi untuk wawancara hanya menjelaskan instruksi tentang proses dan 

isi wawancara untuk menjaga agar semua poin yang direncanakan tertutup. 

Instruksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pada umumnya ada jawaban 

yang sama yang diberikan oleh informan, tetapi jelas tidak ada serangkaian 

pertanyaan standar yang dipersiapkan sebelumnya. Pelaksanaan wawancara 

dan pertanyaan penyortiran disesuaikan dengan keadaan informan dalam  

konteks wawancara yang sebenarnya. Ketiga, wawancara terbuka adalah 

wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan standar. Urutan 

pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya sama untuk setiap informan. 

Keluwesan memiliki pertanyaan menyelidik terbatas, dan itu tergantung 

pada situasi wawancara dan keterampilan pewawancara. Wawancara 

semacam itu digunakan jika dianggap perlu untuk mengurangi sebanyak 

mungkin variasi yang dapat terjadi antara orang yang diwawancarai dan 

yang lain. Tujuan implementasi tidak lain adalah upaya untuk 

menghilangkan kemungkinan kesalahan.   

     Selain itu, wawancara mendalam (indepth interview) dan bebas 

digunakan untuk memperoleh data mengenai makna kehidupan seksualitas 

mahasiswi  yang melakukan hubungan seksual pranikah.  Percakapan 
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direkam dengan alat perekam dan di transkripsikan sehingga dapat 

memberikan gambaran proses percakapan timbal balik hingga detail yang 

sekecil-kecilnya atau dengan menggunakan metode prinsip speaker hearing.     

   Untuk melengkapi pengumpulan data dan informasi berkenanaan 

dengan penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumentasi yang berupa 

dokumen public (seperti koran, makalah, penelusuran literature berbagai 

artikel, buku dan jurnal mencakup hasil-hasil penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan bahan perbandingan beserta  

informasi yang lebih luas, ataupun dokumen private (seperti buku harian, 

diary, surat, email). Data dokumentas ini bisa juga berupa audio dan visual  

seperti foto, objek-obejek seni, videotape, atau segala jenis suara /bunyi 

(Creswell, 2013 : 270) 

c. Metode Dokumentasi 

   Sekarang ini banyak orang membedakan dokumen dan record. Guba 

dan Lincoln (1981:228) mendefinisikan seperti berikut: Record adalah 

setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. 

Dokumentasi ia lah setiap bahan tertulis atau film, la in dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Studi ini 

mengarah pada penggunaan dokumen dari pada record, namun tidak 

menutup kemungkinan record juga dipakai selama peneliti menemukannya. 
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  Dokumen dan record digunakan menurut Guba dan Lincoln dengan 

alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan seperti berikut: 

a. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena yang 

sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam 

konteks. 

d. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus    

dicari dan ditemukan. 

e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian   

isi.  

f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas  tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

       Dokumen-dokumen yang digunakan peneliti adalah meliputi 

dokumen foto pribadi, ketika melakukan wawancara dengan subjek, 

berdandan ketika saat di kampus dan aktifitas di kampus, saat beraktifitas di 

luar terkait dengan prilaku seksualnya, dan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan prilaku seksual lainnya.  .  

3.6. Teknik Analisis Data 

         Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi. Ada beberapa ciri yang secara khusus terdapat dalam semua studi 

fenomenologis, Menurut M oustakas (1994) yang diambil dari suatu perspektif 
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psikologis van Manen (1990) yang didasarkan pada orientasi ilmu pengetahuan 

humaniora, antara lain yaitu: 

a. Menekankan pada fenomena yang akan dieksplorasi berdasarkan sudut 

pandang konsep atau ide tunggal. 

b. Menjelajahi fenomena dalam kelompok individu yang semuanya mengalami 

fenomena ini. Oleh karena itu, kelompok heterogen diidentifikasi yang 

mungkin religius dalam ukuran dari 3 hingga 4 hingga 10 hingga 15 individu. 

c. Diskusi filosofis dari ide-ide dasar yang terlibat dalam studi fenomenologis. 

Diskusi ini mengeksplorasi pengalaman hidup individu dan bagaimana 

mereka memiliki pengalaman subjektif dari fenomena ini serta pengalaman 

obyektif dari sesuatu yang mirip dengan orang lain. Oleh karena itu, ada 

penolakan terhadap perspektif obyektif-obyektif, dan, untuk alasan ini,  

fenomenologi terletak pada kontinum antara penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 

d. Dalam beberapa bentuk fenomenologi, peneliti "membatasi" diri mereka di 

luar penelitian dengan mendiskusikan pengalaman pribadi mereka dengan 

fenomena tersebut. Ini tidak sepenuhnya mengecualikan peneliti dari 

penelitian, tetapi berfungsi untuk mengidentifikasi pengalaman pribadi 

dengan fenomena tersebut dan sebagian untuk menyingkirkan pengalaman itu, 

sehingga peneliti dapat fokus pada pengalaman para peserta dalam penelitian. 

Ini sangat ideal, tetapi pembaca dapat mempelajari pengalaman peneliti, dan 

fokus hanya pada pengalaman para peserta dengan deskripsi itu. Menurut 
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Giorgi (2009), melihat kurungan ini bukan untuk melupakan apa yang telah 

dialami, tetapi untuk mencegah pengetahuan masa lalu dari terlibat ketika 

menentukan pengalaman. 

e. Prosedur pengumpulan data yang secara khusus melibatkan wawancara 

dengan individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Namun, ini bukan 

karakteristik universal, karena beberapa studi fenomenologis melibatkan 

berbagai sumber dan data, seperti puisi, observasi, dan dokumen. 

f. Analisis data dapat mengikuti prosedur sistemik yang bergerak dari unit 

analisis sempit (misalnya, pernyataan penting) ke unit yang lebih luas 

(misalnya, unit makna) kemudian ke deskripsi rinci yang merangkum dua 

elemen, yaitu "apa" yang telah dialami. oleh seorang individu dan 

"bagaimana" mereka mengalaminya (Moustakas, 1994). 

g. Fenomenolofi diakhiri dengan bagian deskripsi yang membahas esensi dari 

pengalaman yang dialami individu tersebut dengan melibatkan “apa” yang 

telah mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. “Esensi” atau 

intisari adalah aspek puncak dari studi fenomenologis. 

3.7.   Langkah-Langkah Analisis Fenomenologi 

                   Di dalam penelitian fenomenologi telah ada metode-metode analisis yang 

terstrukstur dan spesifik yang telah dikembangkan oleh Moustakas (1994). 

Creswell (2013) menyederhanakan metode analisis yang dibahas oleh 

Mustakas sebagai berikut: 
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a. Langkah pertama: gambarkan pengalaman pribadi dengan fenomena yang 

sedang dipelajari perilaku seksual pranikah. Peneliti memulai dengan 

deskripsi lengkap tentang pengalamannya dengan fenomena tersebut. Ini 

adalah upaya untuk menyingkirkan pengalaman pribadi dari peneliti (yang 

tidak dapat sepenuhnya dilakukan) sehingga fokus dapat diarahkan pada 

peserta dalam penelitian. 

b. Langkah kedua: buat daftar pertanyaan penting sesuai dengan tujuan 

penelitian. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara 

atau sumber data la innya) tentang bagaimana individu mengalami perilaku 

seksual pranikah, daftar pertanyaan penting ini (horizontalisasi data) dan 

menganggap setiap pernyataan memiliki nilai yang sama, dan bekerja  

untuk menyusun daftar pertanyaan yang tidak diulang dan tidak tumpang 

tindih. 

c. Langkah ketiga: ambil pernyataan penting, kemudian kelompokkan ke unit 

informasi yang lebih besar yang disebut "unit makna" atau tema. 

d. Langkah keempat: Tuliskan deskripsi "apa" yang dialami oleh partisipan 

dengan fenomena perilaku seks pranikah. Ini disebut "deskripsi tekstur" 

dari pengalaman itu - apa yang terjadi - termasuk contoh verbatim. 

e. Langkah kelima: tulis deskripsi tentang "bagaimana" pengalaman itu 

terjadi. Ini disebut "deskripsi struktural", dan peneliti membahas 

pengaturan dan konteks di mana fenomenologi itu dialami. Jelaskan 

perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh siswa berkerudung, di mana 
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hal itu terjadi dan dialami, apakah itu telah dilakukan sejak sebelum  

menjadi siswa atau setelah menjadi mahasiswa. 

f. Langkah keenam: menulis deskripsi gabungan tentang fenomena perilaku 

sesual dengan memasukkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural.  

Bagian ini merupakan “esensi” dari pengalaman seksual pranikah dan 

menampilkan aspek puncak dari studi fenomenologis. Hal ini biasanya 

berupa paragraph panjang yang menuturkan pada pembaca “apa yang 

dialami oleh partisipan dengan fenomena prilaku seksual pranikah  dan 

“bagaimana” mereka mengalaminya (yaitu konteksnya). 

Prosedur analisis fenomenologi  M oustakas (1994), Creswell (2015) 

tersebut di atas dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut: 
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3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data yang dimaksud adalah bahwa setiap keadaan harus; (1) 

Mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) Menyediakan dasar agar hal itu 

dapat diterapkan, dan (3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 

tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan 

keputusan-keputusannya.Untuk menentukan keabsahan (trustworthiness) data  

penelitian diperlukan teknik pemeriksaan atau pengujian pada tingkat 

kepercayaan hasil. Danim (2004, 121) mengemukakan ”kriteria-kriteria itu 

sebagai berikut: (1) Kredibilitas  (credibility)  (2) Transferabilitas/keteralihan,  

(3) Dependabilitas/kebergantungan, (4) Konfirmabilitas/ kepastian atau 

objektivitas.”  

a. Kredibilitas atau sederajat kepercayaan merupakan salah satu ukuran 

tentang kebenaran data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan kecocokan konsep penilaian tentang 

konsep yang ada pada informan. Untuk mencapai hal tersebut dalam 

penelitian ini dilakukan: (1)  Triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data  

dengan membandingkan dengan data lainnya, (2) Pembicaraan dengan 

kolega (peer debrifing), hal ini peneliti membahas catatan lapangan dengan 

kolega, teman sejawat yang mempunyai referensi tertentu, (3) Menggunakan 

bahan referensi untuk mengamankan berbagai informasi yang didapat di 

lapangan, (4) Menggunakan member check, setiap akhir wawancara atau 

pembahasan suatu topik diusahakan untuk menyim pulkan secara bersama 
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sehingga perbedaan persepsi dalam satu masalah dapat dihindari, juga 

dilakukan konfirmasi dengan nara sumber terhadap laporan hasil 

wawancara, sehingga apabila  ada kekeliruan dapat diperbaiki. Juga 

digunakan teknik pemeriksaan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, dan kecukupan referensial. Dalam prakteknya keabsahan data 

dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut; pertama,  setelah 

peneliti melakukan wawancara dan kemudian berupa transkrip yang tertulis,  

kemudian peneliti bertemu kembali dengan informan dan membacakan  data  

yang telah ditranskip di hadapan informan. Hal ini dilakukan untuk 

mengecek dan menyempurnakan data yang kurang. Untuk itu setiap 

informan ditemui minimal dua kali untuk kepentingan wawancara. 

b. Transferabilitas atau keteralihan, adalah  validitas eksternal hasil penelitian, 

yaitu hingga sejauhmanakah hasil penelitian ini dapat diterapkan atau 

diaplikasikan dalam konteks atau situasi lain. Transferabilitas hasil 

penelitian baru ada, jika pemakai melihat situasi yang identik dan memiliki 

keserasian antara hasil penelitian dengan permasalahan di tempatnya, 

meskipun diakui bahwa tidak ada situasi sama pada tempat dan kondisi yang 

berbeda. 

c. Dependabilitas atau kebergantungan atau kriteria  kebenaran pada penelitian 

kualitatif yang pengertiannya sejajar dengan reliabilitas dalam penelitian 

kualitatif yakni mengupas tentang konsistensi hasil penelitian, Riyanto 
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(2003, 27) menyatakan ”dependabilitas digunakan untuk menilai apakah 

proses penilaian kualitatif bermutu atau tidak.” 

d. Konfirmabilitas atau kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 

penelitian nonkualitatif. Agar kebenaran dan objektivitas hasil penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan cara audit rail, yaitu 

dengan jalan meminta independent auditor untuk mereviu ”konfirmabilitas 

digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak.” 

 




