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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian dengan tema Dukungan Sosial Lembaga Pusat Pelayanan 

Terpadu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 

Kabupaten Situbondo) ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen, S. (1992: 21-22) 

mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. 

Menurut Creswell (2010: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif yang 

kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa ide-ide 

yang sama yaitu pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, 

menganalisis kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan 

melakukan penelitian pada situasi yang alami. 
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Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar lebih mudah 

mengetahui dan mampu mendekati permasalahan lebih jelas mengenai 

fenomena peranan lembaga pusat pelayanan terpadu dalam memberikan 

dukungan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten 

Situbondo. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara 

detail tentang peran dukungan sosial hingga penghambat dalam strategi 

mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan untuk 

menghasilkan data yang lebih banyak dengan penelitian yang diamati. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan 

tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan 

penelitian.   

Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang beralamat di Jl. Anggrek No. 

68 (komplek RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo) Patokan, Kec. Situbondo, 

Kab. Situbondo, Jawa Timur. Lembaga sosial dibawah naungan Dinas Sosial 

Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi 

tersebut dikarenakan dengan melihat banyaknya masalah-masalah perempuan 

khususnya kekerasan seksual yang masih dijumpai sampai saat ini. Salah satu 

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu yang mendampingi korban kekerasan 

perempuan dan anak dilihat dari data kasus dari tahun 2015 jumlahnya 
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mencapai 38 kasus, pada tahun 2016 mencatat data kasus mencapai 34 kasus 

kekerasan seksual, pada tahun 2017 tercatat 30 kasus dan pada tahun 2018 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan di Kabupaten Situbondo mencatat bahwa data kasus kekerasan 

seksual dari bulan januari sampai desember sebanyak 44 kasus. Peneliti 

memilih tempat penelitian di tempat tersebut selain lembaga tersebut 

mempunyai tugas utama untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak, peneliti juga ingin mengetahui pengaruh dukungan sosial lembaga 

terhadap perempuan korban kekerasan seksual, dan faktor pendukung 

maupun penghambat dalam implementasi dukungan sosial lembaga bagi 

perempuan korban kekerasan seksual. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian dari instansi/lembaga dengan peneliti untuk mengetahui dari 

objek yang diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek 

dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan 

informasikan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan tekhnik Purposive, 

dalam tekhnik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Sugiono (2016:126) mengartikan Purposive adalah tekhnik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tehknik pengambilan 
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sampel tidak berdasarkan secara random dan strata, melainkan berdasarkan 

atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. 

Penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui tentang Dukungan 

Sosial Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Korban 

Kekerasan Seksual di Kabupaten Situbondo. Penentuan subjek juga 

berdasarkan pada orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti 

oleh peneliti. Dari penelitian ini, kriteria-kriteria yang ditentutakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Subjek Penelitian 

No  Kriteria Alasan 

1 Orang yang memahami atau 

mengerti konsep penanganan dan 

pendampingan perempuan dan 

anak korban kekerasan seksual (25 

staff di Lembaga PPT) 

Karena pada prinsipnya di 

Lembaga PPT harus mengetahui 

konsep penanganan dan 

pendampingan perempuan dan 

anak korban kekerasan seksual. 

2 Orang yang mengetahui program 

pelayanan yang diberikan lembaga 

terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan seksual 

khususnya divisi penanganan 

kasus dan pendampingan kasus (9 

staff divisi penanganan dan 

pendampingan kasus). 

Karena dianggap mengetahui 

tentang program pelayanan apa 

saja yang dilakukan oleh Lembaga 

terhadap perempuan dan anak 

korban kekerasan. 

3 Orang yang aktif atau ikut andil 

dalam pelayanan dalam 

pendampingan perempuan dan 

anak korban kekerasan ( 3 orang 

staff di PPT) 

Karena ke-tiga aktor pelaksana 

tersebut lebih aktif dalam 

pelayanan pendampingan sehingga 

mengetahui proses secara detail 

tentang konsep peranan dukungan 

sosial yang ada di Lembaga PPT, 

serta terkait dengan faktor 

penghambat dan pendukung 

selama jalannya penanganan di 

Lembaga PPT. 
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Dengan demikian penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui 

tentang informasi yang dibutuhkan peneliti dan dapat mewakili dari sumber-

sumber yang dibutuhkan untuk penelitian. Yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Subjek Penelitian 

No. Nama (Inisial) Umur  

1. Dr. Imam Haryono 40 Tahun 

2. Siti Nur Maya 32 Tahun 

3. Sofi Yuliatnin 28 Tahun 

 

Di dalam tekhnik purposive selain adanya subjek penelitian, ada 

informan penelitian yaitu orang diluar lembaga yang dianggap sebagai 

pengamat dan penilai bagaimana proses atau hasil dari adanya peran 

dukungan sosial tersebut. Disini peneliti menjadikan perempuan korban 

kekerasan seksual sebagai informan bagi peneliti. Alasannya karena 

perempuan korban kekerasan seksual mengetahui langsung bagaimana 

penanganan, pendampingan dan dukungan sosial yang diberikan oleh PPT. 

Berikut biodata informan yaitu : 

Informan pertama : 

Nama    : Roro (Nama disamarkan) 

Umur    : 23 Tahun 

Pendidikan   : SMA 

Status   : Belum menikah  

Wilayah Asal  : Banyuwangi 

Informan kedua   : 

Nama    : Lasmi (Nama Disamarkan) 

Umur    : 19 Tahun 

Pendidikan   : SMA 
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Status   : Belum Menikah 

Wilayah Asal  : Situbondo 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan pokok penting dalam penelitian 

karena menentukan kualitas hasil penelitian. Menurut Ulber Silalahi (2009: 

208) pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui 

responden dengan menggunakan metode tertentu. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi.   

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah 

perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud 

menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Menurut Kartono (1980: 

142) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis 

tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan 

dan pencatatan. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan 

membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk 

melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan 

dengan data observasi. Observasi yang digunakan adalah observasi 

langsung di lokasi penelitian. 
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Observasi dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, yang 

mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian 

yang digunakannya. Peneliti melakukan observasi mengenai dukungan 

sosial lembaga pusat pelayanan terpadu terhadap perempuan korban 

kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan dengan cara mengamati dan menggali 

peranan dukungan sosial yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan 

Perempuan dan Anak maupun hambatan dan masalah di dalam lapangan 

yang dialami oleh PPT yang berhubungan dengan kekerasan terhadap 

perempuan di Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dengan menggunakan pengamatan dan penelitian 

secara langsung di PPT Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan. 

2. Wawancara. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. 

Wawancara memungkinkan peneliti mengamati perilaku individu dan 

kelompok dan mengetahui pendapat keyakinan mereka dan terhadap apa 

yang berubah dengan perubahan pribadi dan kondisi mereka. Wawancara 

dengan demikian dapat membantu menetapkan keabsahan data yang telah 

diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain atau melalui instrumen lain 

atau untuk mengungkapkan berbagai pertentangan yang muncul di antara 

sumber-sumber tersebut. Bagaimanapun, peneliti tidak perlu 
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mempergunakan teknik wawancara bila peneliti telah memperoleh data 

dari sumber-sumber lain. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pelaksanaan wawancara 

dengan wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur menurut 

Sugiyono (2017:233-234) wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan berpa garis-garis besar pemasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Wawancara ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dukungan sosial terhadap 

perempuan korban kekerasan seksual yang ada dan pernah dilakukan oleh 

pihak lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak.  

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Hamidi 

(2004: 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. Dokumentasi penelitian yang dapat 

digunakan oleh peneliti  dapat dilakukan dengan mengumpulkan foto, 
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profil lembaga yang akan dapat peneliti dapatkan dari Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Peneliti bukan hanya 

menggunakan dokumentasi dari Lembaga Pusat Pelayan Terpadu tetapi 

peneliti juga menggunakan dari internet yang hampir sama 

permasalahannya dengan yang diteliti oleh peneliti, dan peneliti juga 

menggunakan buku maupun jurnal. Teknik dokumentasi ini dilakukan 

untuk melengkapi data yang peneliti dapatkan dari teknik observasi dan 

wawancara. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Menurut Sugiyono (2008 : 244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Analisa data merupakan proses berkelanjutan 

yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang 

penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif,  dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data. 

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya 

(Sugiyono, 2008: 247). Dengan mereduksi data akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama 

pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan 
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data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Redukis dimulai 

sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang 

digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat 

berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas 

permasalahan dan menulis memo. 

2. Penyajian Data. 

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2008: 249). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara 

logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami 

berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat 

sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya 

tersebut.  

Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji 

merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan 

menjawab setiap permasalahan yang ada. Tujuan penyajian data adalah 

mendeskripsikan ide-ide utama dalam data yang disajikan secara 

terorganisir dan gabungan informasi terabtraksi yang memungkinkan 

kesimpulan menjadi dapat diambil. 

3. Penarikan Kesimpulan. 

Pemaran data kemudian menghasilkan penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan adalah pemaknaan pola-pola yang muncul selama 
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proses analisis data. Kesimpulan tersebut dalam bentuk proposisi tentang 

fenomena yang diteliti. Kesimpulan dalam bentuk proposisi tersebut dapat 

dikatakan sebagai kesimpulan yang masih bersifat awal atau kesimpulan 

yang bersifat sementara. Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan 

belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi 

jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2008: 253). 

Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar 

bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas 

pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan 

cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada 

peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar 

pada catatan lapangan. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena 

itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat 

untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Menurut Sugiyono 

(2008: 267), Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek peneliti dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada objek peneliti. 

Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data 
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dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Triangulasi merupakan analisis yang 

digunakan terhadap data yang dikumpulkan melalui beragam sumber seperti 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014 : 270) 

terdapat kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan yaitu : 

1. Perpanjangan pengamatan. 

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti akan lebih lama beradaptasi 

dilapangan, melakukan penelitian lagi dengan sumber data yang ditemui 

atau sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan ini akan 

membangun keakraban dan pendekatan yang lebih baik dan semakin 

terbuka antara subjek dengan peneliti. Setelah data didapatkan maka perlu 

di cek kembali di lapangan untuk kebenarannya. Ada perubahan ataupun 

tetap dengan keadaan yang telah di teliti maka penelitian sudah dapat 

dipertanggungjawabkan dengan benar maka, perpanjangan pengamatan 

perlu di akhiri. 

2. Ketekunan pengamatan. 

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. 

Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 
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3. Triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Sugiyono (2008 : 274) 

triangulasi dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data 

harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. 

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. Pemeriksaan sejawat memiliki maksud yaitu untuk membuat 

peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Diskusi 

dengan teman sejawat memberikan kesempatan awal yang baik untuk 

menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. 
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5. Analisis kasus negatif . 

Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka 

dilakukanlah analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda 

atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah 

dapat dipercaya. 

6. Kecukupan referensial. 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

7. Pengecekan anggota. 

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data 

sangat penting dalam memeriksa derajat kepercayaan. Apabila data yang 

ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah 

valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, 

dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, 

dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Peneliti menggunakan teknik pengamatan lapangan dengan triangulasi. 

Metode triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dalam hal ini 

peneliti melakukan cross chek dengan subjek yang telah ditentukan, dari data 

yang dipilih baik itu melalui wawancara atau dokumen yang ada. Teknik 

pemeriksaan ini merupakan tiangulasi dengan sumber data yakni 

membandingan  data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif 

yang dilakukan. Apabila ketika peneliti telah melakukan wawancara, 

observasi, serta dokumentasi menjadi data atau bukti yang sama, maka 

jawaban yang diberikan dianggap sah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


