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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

  

Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana cara peneliti membangun 

penelitian. Dimulai dengan metode apa yang dipakai, cara pengambilan data, 

hingga analisis data. 

A. Desain Penelitian  

Penelitian bertajuk proses pengambilan keputusan individu menjadi ateis 

ini dilakukan dengan menggunakan riset kualitatif. Riset kualitatif tepat untuk 

digunakan sebab di dalamnya terdapat upaya untuk menggali dan memahami 

pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok 

yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell, dalam 

Santana, 2010, hlm. 1). Sementara itu, studi naratif dipakai sebagai metode 

selama proses penyelidikan dalam penelitian ini beralangsung. Studi naratif 

dipilih sebab pendekatan tersebut paling tepat digunakan ketika penelitian 

ditujukan untuk mengetahui cerita atau pengalaman hidup satu atau sejumlah 

kecil individu secara mendetail (Creswell, 2013).  

Studi naratif dalam penelitian ini menggunakan kerangka three 

dimensional inquiry (Clandinin & Conelly, 2000). Artinya, selama proses 

penyelidikan berlangsung peneliti mengkaji pengalaman partisipan ateis dari 

masa lalu hingga sekarang (backward-forward) terutama yang berkaitan 

langsung dengan kejadian yang membawa mereka pada teistik, dengan 

memerhatikan interaksi antara dunia internal dan eksternal mereka (inward-

outward) yang berada dalam satu konteks atau situasi (situation). 

 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini adalah manusia atau peneliti sendiri. 

Artinya, dalam proses penelitian ini, peneliti tidak bersandar pada instrumen 

yang  dibuat sebagaimana pada penelitian kuantitatif (Creswell, 2013), 

melainkan menjadi alat pengumpul data itu sendiri dengan mewawancarai 

partisipan ateis. Moleong (2013) menyatakan bahwa peneliti sebagai 
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instrumen penelitian bukan hanya berarti peneliti menjadi segalanya di dalam 

keseluruhan proses penelitian, melainkan peneliti menjadi alat pengumpul 

data itu sendiri. Data yang dimaksud adalah data yang berkenaan dengan 

proses pengambilan keputusan partisipan menjadi ateis. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan individu 

menjadi ateis. Model pengambilan keputusan five sequential stages yang 

dikembangkan oleh Janis & Mann (1977) adalah teori yang digunakan untuk 

mengkaji pengalaman partisipan ketika memutuskan menjadi ateis. Five 

sequential stages meliputi tahapan:  

1. Appraising the challenge. Tahap ini merupakan tahapan ketika hadir 

sebuah informasi yang menantang keyakinan beragama partisipan. 

Informasi itu cukup kuat sehingga bukan hanya menimbulkan 

pertentangan antara diri ideal mereka dengan nilai agama, melainkan 

juga keragu-raguan terhadap keyakinan beragama hingga akhirnya 

membuat mereka perlahan menjauh dari teistik. 

2.  Surveying alternative. Tahap ini merupakan tahapan ketika partisipan 

melakukan pencarian untuk menjawab pertentangan mereka pada 

tahap pertama.  

3. Weighing alternative. Tahap ini merupakan tahapan ketika partisipan 

mempertimbangkan pilihan. Tahap ini tidak dapat dipisahkan dari 

tahapan kedua, sebab apa yang dicari menjadi apa yang 

dipertimbangkan untuk meninggalkan teistik. 

4.  Deliberating about commitment. Tahapan ini merupakan tahapan 

ketika partisipan mulai berkomitmen dengan memilih satu keputusan, 

yaitu keluar dari teistik. Di tahap, terlihat bagaimana usaha partisipan 

membawa dirinya sebagai ateis di dalam sosial. 

5.  Adhering despite negative feedback . Tahap ini tidak dapat dipisahkan 

dari tahap keempat sebab merupakan tahap pasca peralihan, yaitu 

tahap ketika partisipan telah menjalani kehidupannya sebagai ateis. 
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D. Pengambilan Data 

Data penelitian ini diambil melalui teknik wawancara. Jenis wawancara 

yang digunakan adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara. Artinya, peneliti membuat kerangka yang berisi hal pokok yang 

perlu ditanyakan sebagai pedoman. Kerangka yang dirumuskan tidak perlu 

ditanyakan secara terstruktur, juga dapat ditanyakan dalam bahasa yang 

berbeda (Moleong, 2013). Pedoman disusun dengan tujuan agar proses 

wawancara tetap berada dalam fokus. Adapun isi pedoman tersebut 

mencakup (1) pertanyaan untuk menjaring data tentang bagaimana perjalanan 

mereka hingga menjadi ateis  (2) pertanyaan untuk menjaring data tentang 

apa yang mereka cari setelah keluar dari teis, (3) pertanyaan untuk menjaring 

data tentang pertimbangan seperti apa yang mereka pikirkan ketika keluar 

dari teis, (4) pertanyaan untuk menjaring data tentang pernah atau tidaknya 

mereka mendeklarasikan diri sebagai ateis serta bagaimana mereka membawa 

diri sebagai ateis di dalam lingkungan sosial dan bentuk komitmen seperti apa 

yang mereka tunjukan sebagai ateis, dan (5) pertanyaan untuk menjaring 

datang tentang seperti apa bentuk peralihan yang mereka rasakan sebelum 

dan setelah mereka menjadi ateis, serta apa arti menjadi ateis bagi mereka. 

Wawancara dilakukan sebanyak dua kali dengan durasi antara 25 sampai 

50 menit. Wawancara dilakukan pada partisipan pertama pada tanggal 20 dan 

22 Oktober 2014. Wawancara pada partisipan kedua dan ketiga dilakukan di 

hari yang sama pada tanggal 21 dan 23 Oktober 2014. Agar memudahkan 

dalam proses transkripsi, peneliti merekam wawancara dengan aplikasi 

perekam suara di ponsel.   

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2015, peneliti kembali mewawancarai 

partisipan pertama dan kedua untuk melengkapi data yang peneliti temukan 

masih kurang. Karena keterbatasan waktu, wawancara singkat tersebut 

dilakukan melalui facebook messanger. Selain itu, sebelum dilangsungkannya 

wawancara utama, peneliti juga sempat mewawancarai ketiga partisipan 

melalui media yang sama untuk menggali informasi awal. 
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E. Partisipan 

Partisipan penelitian dipilih secara purposif. Konsep sampel purposif 

digunakan di dalam penelitian kualitatif sebab peneliti perlu memilih individu 

yang mampu memberikan pemahaman mengenai masalah penelitian dan 

fenomena utama (Cresswell, 2013). Selain itu, sebab tujuan dari penelitian 

kualitatif adalah bukan untuk mengeneralisasi, melainkan untuk melihat 

keunikan sesuai dengan konteks, maka pemilihan sampel dalam penelitian 

kualitatif bersifat purposive atau bertujuan (Moleong, 2013). 

Proses rekruitmen dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dilakukan 

atas bantuan rekan peneliti yang mengenalkan peneliti pada teman satu 

komunitasnya yang menyandang status ateis. Cara kedua adalah dengan 

menghubungi pendiri Indonesian Atheist untuk membantu peneliti 

mencarikan anggotanya yang bersedia menjadi partisipan dan berdomisili di 

Bandung. Akhirnya peneliti memperoleh tiga partisipan yang diperkirakan 

akan dapat memberikan informasi yang kaya mengenai fenomena. Setelah 

mengadakan wawancara awal melalui media sosial, peneliti baru mengetahui 

bahwa mereka sama-sama anggota dari Indonesian Atheist.  

Peneliti menyamarkan nama ketiga partisipan dengan nama Bayu (sebagai 

partisipan satu), Yamin (sebagai partisipan dua), dan Kartini (sebagai 

partisipan tiga). Pada bagian-bagian selanjutnya dalam laporan penelitian ini, 

peneliti akan menyebut nama ketiganya dengan nama samaran tersebut. Di 

bawah ini adalah data demografis ketiganya: 

 

Tabel 1. Data Demografis 

Data Demografis Partisipan 

Bayu Yamin Kartini 

Usia 29 35 27 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki Perempuan 

Status Pernikahan Menikah Belum menikah Belum menikah 

Tingkat Pendidikan SMA D3 S1 

Pekerjaan Wiraswasta Guru, Freelance, 

Ilustrator, 
desaigner 
graphis 

Peneliti 

Latar Belakang 
Budaya/Etnis 

Jawa Cina, Belanda, 
Jawa, Sunda 

Jawa 
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F. Lokasi Penelitian 

Proses wawancara dilakukan di Bandung. Peneliti mendatangi langsung 

tempat kerja Bayu, Yamin dan Kartini. Karena Kartini bekerja sebagai 

peneliti yang lebih sering mengerjakan pekerjaannya di rumah, maka peneliti 

mendatangi tempat tinggalnya secara langsung.  

 

G. Analisis Data 

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti mengikuti proses analisis 

data spiral yang telah disesuaikan dengan pendekatan studi naratif 

sebagaimana yang digambarkan Creswell (2013, hlm.190-191). Proses 

tersebut mencakup beberapa tahapan. Pertama,  organisasi data. Tahap 

organisasi data sebetulnya telah diawali sejak peneliti mengumpulkan 

data melalui wawancara. Proses pengambilan data yang telah 

didokumentasikan melalui alat perekam suara kemudian peneliti buat 

transkripsinya dengan teknik verbatim (lihat lampiran A, hlm. 69-129). 

Kedua, pembacaan dan pembuatan catatan (kode) untuk dijadikan 

kategorisasi tema, menggambarkan cerita atau rangkaian pengalaman dan 

menempatkannya secara kronologis, dan mengidentifikasi cerita dengan 

melokasikan kejadian penting dalam satu pengalaman hidup partisipan, 

lalu mengidentifikasi bahan yang sesuai dengan konteks untuk disajikan. 

Proses-proses tersebut adalah proses ketika hasil transkripsi yang telah 

dicetak peneliti baca secara seksama. Proses pembacaan dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek three dimensional inquiry space 

(Clandinin dan Conelly, 2000), yaitu dengan melihat interaksi antara 

kondisi internal/personal dan eksternal/sosial partisipan (inward-outward) 

yang bergerak dari masa lalu hingga sekarang (backward-forward) di 

dalam satu seting atau situasi (situation). Proses ini memungkinkan 

peneliti untuk dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian penting yang 

muncul dari kisah partisipan.  

Selama proses pembacaan berlangsung, peneliti membuat coretan di 

samping setiap pernyataan yang memunculkan suatu gagasan atau makna 

dan menempatkannya secara kronologis sesuai dengan kejadian-kejadian 
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penting yang telah diidentifikasi sebelumnya. Coretan tersebut 

menghasilkan semacam kode yang peneliti kumpulkan untuk dijadikan 

kategorisasi yang memuat kesamaan makna. Dari kategorisasi tersebut 

terbuatlah beberapa tema besar sebagai dasar penemuan dalam penelitian 

ini. Peneliti melakukan beberapa kali revisi dalam proses ini sampai 

akhirnya mencapai fiksasi tema (lihat lampiran B, hlm. 130-152). 

Selanjutnya adalah penginterpretasian cerita ke dalam makna yang 

lebih luas, artinya peneliti mencoba memberikan interpretasi yang lebih 

luas terhadap penemuan yang muncul dengan menggunakan beberapa 

literatur yang sesuai, khususnya yang berkenaan dengan model 

pengambilan keputusan. Selama proses ini berlangsung, peneliti 

mendiskusikan penemuan dengan pembimbing, serta menghubungi 

kembali partisipan sebagai upaya untuk memastikan apakah data yang 

telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya memiliki kekurangan atau 

tidak, sehingga tidak terjadi kesalahapahaman dalam upaya peneliti 

mendalami penemuan.  Terakhir adalah representasi hasil data ke dalam 

narasi, yaitu menampilkan hasil penelitian dalam bentuk narasi 

berdasarkan format laporan ilmiah yang telah ditentukan. 

 

H. Keabsahan Data 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan 

data kualitatif. Peneliti menggunakan teknik member check untuk menguji 

keabsahan data di dalam penelitian ini. Member check dilakukan untuk 

menguji keakurasian data. Lincoln dan Guba mengatakan bahwa partisipan 

diharapkan dapat setuju terhadap apa yang telah dibangun oleh peneliti 

meskipun tidak sepenuhnya (dalam Cho dan Trent, 2006). Member 

checking terjadi selama penyelidikan berlangsung (Cho dan Trent, 2006) 

dan dapat dilakukan selama proses pengambilan data ataupun setelahnya 

(Shenton, 2004). Menurut Thomas (2006), member check dapat dilakukan 

pada pengujian dokumen awal (transkripsi wawancara) atau pada 

interpretasi dan penemuan. Kepada masing-masing partisipan, peneliti 
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memakai teknik member checking yang berbeda (lihat lampiran C, hlm. 

153-157).  

Peneliti melakukan percakapan informal dengan Kartini melalui 

media sosial WhatsApp. Peneliti juga sempat menemuinya dan 

memberikan hasil penceritaan kembali kisahnya untuk ia baca. Melalui 

cara tersebut, peneliti memberikan ruang bagi Kartini untuk mengoreksi 

atau menambahkan interpretasi yang telah peneliti bangun yang mungkin 

tidak sesuai dengan yang ia maksudkan. 

Pada Yamin, peneliti memintanya untuk membuat catatan semacam 

jurnal yang memuat isi pikiran dan perasaannya berkenaan dengan isu-isu 

yang membuatnya ragu kepada agama. 

Sama seperti pada Kartini, peneliti pun memberi Bayu hasi 

penceritaan ulang kisahnya. Peneliti memintanya untuk mengoreksi atau 

menambahkan jika ada yang dirasakannya tidak sesuai atau mungkin ingin 

ditambahkan. Setelah itu, peneliti juga sempat melakukan percakapan 

nonformal mengenai apa yang peneliti temukan dalam proses analisis. 

Melalui percakapan tersebut, peneliti memberi ruang bagi Bayu untuk ikut 

memberikan pandangannya mengenai studi ateisme sebagai objek 

penelitian. 

 

I. Isu Etik 

Meskipun keberadaan kelompok Indonesian Atheist tidak bersifat 

rahasia, namun tidak berarti para ateis dapat membuka identitas mereka 

secara terang-terangan di hadapan sosial. Peneliti menyadari betul akan 

riskannya posisi mereka bahkan sebelum pendiri Indonesian Atheist 

mewanti-wanti peneliti untuk dengan hati-hati menjaga kerahasiaan 

mereka. Oleh sebab itu, sebelum penelitian berlangsung, peneliti 

memberikan jaminan kepada ketiga partisipan bahwa nama mereka dalam 

penelitian akan disamarkan demi keamanan.  

Di dalam lembar inform consent dicantumkan bahwa identitas asli 

mereka hanya diizinkan untuk diketahui oleh peneliti. Kemudian, dalam 

pengisian inform consent pun peneliti membiarkan mereka memberikan 
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keterangan dengan nama samaran yang telah peneliti berikan. Selain itu, 

jika selama proses wawancara peneliti menyebut nama ketiga partisipan, 

peneliti juga menyamarkan nama ketiganya di dalam transkripsi dengan 

kata ganti ‘anda’. 

 


