
30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Desain penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 

individu atau sekelompok orang. Fenomenologi adalah pandangan berpikir yang 

menekankan kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan berusaha 

memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap orang-orang yang berada 

dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 2013).  Fenomenologi berfokus untuk 

memahami inti dari pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena 

tertentu (Creswell, 1998). 

B. Subjek Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa, satpam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan pekerja bangunan. Partisipan ditentukan dengan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria inklusi informan 

mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang ditunjukan dengan kartu tanda mahasiswa, 

serta bersedia menjadi informan dalam penelitian. UMY memiliki sembilan 

fakultas yang lokasinya terletak di sebelah utara dan selatan masjid. Fakultas 

yang terletak di utara yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
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Kesehatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik dan Politeknik UMY. Sedangkan  

Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas 

Pendidikan Bahasa terletak di selatan masjid. Dalam pengambilan sampel 

penelitian, peneliti mengambil secara acak mahasiswa dari berbagai macam 

jurusan yang berbeda yang terletak di sisi utara dan sisi selatan untuk mewakili 

jurusannya, namun peneliti tetap mempertimbangkan apakah sampel tersebut 

termasuk dalam kriteria inklusi dan dapat memberikan banyak informasi. 

Kemudian kriteria inklusi untuk satpam adalah satpam UMY yang telah bekerja 

minimal satu tahun dan bersedia menjadi informan dalam penelitian. Jumlah 

partisipan penelitian ini sebanyak 17 orang. sepuluh partisipan adalah laki-laki 

yang terdiri dari sembilan mahasiswa dan satu satpam. Tujuh partisipan sisanya 

adalah perempuan.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menerbitkan 

Surat Keputusan rektor tahun 2011 tentang implementasi program kampus 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersih dan bebas asap rokok 

(KBBR) namun sampai saat ini masih terlihat ada mahasiswa yang tetap 

merokok di area kampus. 

2. Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2016 
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D. Insrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan diskusi 

kelompok panduan wawancara mendalam dan format observasi. Pada diskusi 

kelompok peneliti bertanya mengenai sikap mahasiswa terhadap kebijakan 

kampus bersih bebas asap rokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

mahasiswa tersebut. Kemudian pada wawancara mendalam peneliti menanyakan 

pertanyaan yang sama dengan diskusi kelompok namun disini lebih spesifik. 

Pada observasi peneliti mengamati sikap mahasiswa UMY terhadap kebijakan 

KBBR dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap 

kebijakan KBBR seperti tanda larangan merokok di kampus, peneguran langsung 

terhadap mahasiswa yang merokok dan sosialisasi-sosialisasi mengenai KBBR. 

Pengumpulan data dibantu dengan panduan diskusi kelompok, panduan 

wawancara mendalam, lembar observasi, alat tulis, kamera dan recorder. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data diskusi kelompok, 

wawancara mendalam dan observasi. Menurut Kitzinger dan Barbour dalam 

Afiyanti (2008), menyatakan bahwa diskusi kelompok berfokus pada aktivitas 

bersama diantara para individu yang terlibat di dalam diskusi. Diskusi kelompok 

dilakukan oleh peneliti karena kelebihanya dalam memberikan kemudahan dan 

peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami 

informan.  
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Diskusi kelompok dilakukan untuk kelompok mahasiswa yang merokok. 

Hal ini dilakukan peneliti untuk menjalin keterbukaan dan kepercayaan kepada 

partisipan. Proses diskusi berlangsung secara terbuka dimana setiap anggota 

kelompok diskusi kelompok berhak menyampaikan pendapat tanpa ada tekanan 

dari anggota kelompok yang lain. Pada diskusi kelompok pertama peneliti 

mengundang 11 orang perokok aktif untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok, namun pada hari pelaksanaan hanya dihadiri oleh tiga orang 

partisipan. Diskusi kelompok pertama berlangsung selama 50 menit. Kemudian 

peneliti mempertimbangan melakukan diskusi kelompok kedua karena pada 

diskusi kelompok pertama partisipan masih kurang. Pada diskusi kelompok 

kedua peneliti mengajak enam mahasiswa perokok aktif untuk berpartisipasi, 

namun pada diskusi kelompok kedua juga hanya dihadiri oleh tiga partisipan. 

Proses diskusi kelompok kedua berlangsung selama 45menit. Dalam pelaksanaan 

diskusi kelompok peneliti dibantu oleh asisten sebanyak satu orang sebagai 

notulis dan dokumentasi.  

Untuk menambah informasi dari partisipan perokok aktif, peneliti 

melanjutkan pengambilan data dengan wawancara mendalam terhadap seorang 

perokok aktif. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara (Sutopo, 2006). Wawancara bertujuan untuk memverifikasi 

(memeriksa tentang kebenaran laporan), mengubah dan memperluas informasi 
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yang diperoleh dari orang lain (Moleong, 2013). Kemudian peneliti melanjutkan 

wawancara mendalam terhadap dua orang partisipan mahasiswa yang tidak 

merokok, dua orang partisipan mahasiswi yang merokok, lima orang partisipan 

mahasiswi yang tidak merokok dan satu partisipan satpam UMY. Disini peneliti 

mempertimbangkan privasi dari informan dimana wawancara mendalam 

dilakukan hanya oleh peneliti dan partisipan, sehingga informan dapat 

memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia rasakan tanpa interversi dari 

siapapun.  

Dalam proses pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik 

observasi, dengan checklist. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti 

mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju, sedangkan 

checklist merupakan salah satu metode observasi yang mampu memberikan 

keterangan mengenai muncul atau tidaknya sesuatu yang diamati. (Herdiansyah, 

2010). Pada observasi peneliti mengamati tanda larangan merokok di kampus, 

peneguran langsung terhadap mahasiswa yang merokok dan sosiaisasi-sosialisasi 

mengenai KBBR. Hasil observasi nantinya akan dibandingkan dengan hasil 

wawancara untuk kepentingan validitas data. 

F. Metode Analisis Data 

Moleong (2013) mendefinisikan analisis data adalah proses mengurutkan 

dan mengorganisasikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tahapan 

analisa data penelitian ini adalah: 
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1. Peneliti membuat transkrip dari keseluruhan hasil diskusi kelompok, 

wawancara mendalam dan observasi. 

2. Melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat 

rangkuman inti dengan memperhatikan proses dan pernyataan-pernyataan 

penting untuk tetap ada didalamnya. 

3. Menyusun data dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan, setiap 

kategori diberi nama (label). 

4. Membuat coding tema wawancara, yaitu mencari kaitan antara satu kategori 

dengan kategori lainya yang kemudian diberi nama/ label lagi. 

5. Menyusun hipotesis kerja 

Dalam analisa data peneliti menggunakan bantuan software open code 4.02 

G. Etik Penelitian 

Dalam penelitian, etika merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. 

Terlebih penelitian yang melibatkan manusia. Hal ini menyangkut masalah tata 

aturan dan nilai bagi peneliti maupun yang diteliti agar tidak merugikan salah 

satu pihak (Herdianysah, 2010). Peneliti akan menggunakan etika penelitian: 

1. Kejujuran 

Dalam melakukan pengambilan data peneliti menjelaskan tujuan 

penelitian dan keterlibatan subjek dalam penelitian secara jujur. 

2. Konfidensialitas dan privasi 
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Peneliti menjaga kerahasiaan data yang didapatkan dari partisipan. 

Segala data yang berkaitan dengan partisipan penelitian hanya akan 

digunakan untuk kepentingan penelitian. 

3. Menggunakan proses yang alami 

Peneliti dalam melakukan penelitian tidak melakukan manipulasi apa 

pun terhadap partisipan. 

4. Lembar persetujuan responden 

Lembar persetujuan (informed consent) diberikan kepada partisipan 

untuk memberi tahu maksud dan tujuan penelitian. Setelah memahami isi 

dan bersedia, partisipan kemudian menandatangani lembar persetujuan. 

5. Tanpa nama (Anonimity) 

Untuk menjaga identitas informan, peneliti menggunakan kode dalam 

penamaan informan. 

H. Uji Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode triangulasi. Teknik pemeriksaan triangulasi terbagi menjadi empat 

macam yaitu sumber, metode, penyidik dan teori. Peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan 

dengan membandingkan dan mencocokan informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam terhadap Mahasiswa, Satpam dan petugas bangunan, 

sedangkan teknik triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan derajat 
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kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan 

data yaitu FGD, wawancara mendalam, dan observasi. Peneliti juga 

menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi peer debriefing seperti yang 

disarankan oleh Moleong (2013). Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat dan dosen pembimbing. Diskusi peer debriefing ini 

dilakukan untuk mengurangi subjektifitas peneliti semata. 

I. Jalanya Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a) Peneliti melakukan studi pendahuluan. 

b) Peneliti menyusun proposal penelitian. 

c) Peneliti mengurus izin penelitian di Program Studi Pendidikan Ners Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

d) Peneliti mengurus izin penelitian ke bagian LP3M Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

e) Peneliti mengurus etik penelitian di komite etik penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

f) Peneliti menetapkan pelaksanaan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a) Peneliti mengelilingi area kampus mencari mahasiswa perokok aktif di 

UMY. 
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b) Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, keterlibatan 

subjek dalam penelitian dan memberikan informed consenst kepada 

mahasiswa perokok aktif. 

c) Mahasiswa yang bersedia menjadi partisipan penelitian dan termasuk dalam 

kriteria inklusi diminta hadir pada diskusi kelompok sesuai hari dan jam 

yang telah ditentukan peneliti. 

d) Peneliti melakukan pengambilan data primer dengan menggunakan diskusi 

kelompok terhadap 1 kelompok, yaitu laki-laki merokok.  

e) Peneliti melanjutkan penelitian dengan metode wawancara mendalam 

terhadap satu orang mahasiswa perokok aktif, mahasiswi yang merokok, 

mahasiswi yang tidak merokok, mahasiswa yang tidak merokok dan satpam. 

f) Peneliti juga melakukan observasi terhadap informan-informan penelitian. 

3. Tahap Analisis 

Tahapan analisis dilakukan setelah mendapatkan data dari informan. 

J. Kesulitan Penelitian 

1.   Kesulitan penelitian ini terletak pada pengumpulan partisipan penelitian. Salah 

satu metode yang digunakan adalah diskusi kelompok. Metode ini 

mengharuskan partisipan hadir di waktu dan tempat yang sama yang sudah di 

tetukan oleh peneliti. Sedangkan jadwal masing-masing partisipan berbeda-

beda, hal ini menyebabkan partisipan diskusi kelompok kurang memenuhi 
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kuota yang ditentukan walaupun peneliti sudah melaksanakan diskusi 

kelompok sebanyak dua kali.  

2. Penelitian ini mengajak mahasiswi perokok di UMY sebagai partisipan 

penelitian. Dari hasil pencarian informasi peneliti mendapatkan beberapa 

mahasiswi yang merokok, namun karena dengan alasan privasi mahasiswi 

perokok aktif kerap menolak ajakan peneliti. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti hanya mendapatkan dua partisipan mahasiswi yang merokok  


