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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dipilihnya metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada permasalahan yang 

dikaji mengenai studi deskriptif peran kepemimpinan perempuan dalam 

perubahan sosial melalui Posdaya, tidak dapat diukur dengan menggunakan 

hitungan dan hipotesis. Selain itu, instrumen dalam penelitian ini adalah orang 

atau peneliti itu sendiri yang akan bertanya, memotret dan menganalisis situasi 

sosial yang akan diteliti. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan motede kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini digunakan untuk menggali, memahami atau menafsirkan fenomena-

fenomena sosial yang ada dilingkungan masyarakat, yang mana instrumen 

penelitiannya adalah peneliti itu sendiri dan biasanya penelitian kualitatif ini 

sering disebut sebagai metode penelitian yang naturalistik, karena dilakukan pada 

kondisi yang sebenarnya atau alamiah.  Hal ini sesuai dengan Creswell (2012, 

hlm. 4) menyatakan bahwa : 

penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang 
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian 
ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari 
para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema 

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. 
 
Penelitian ini akan mengkaji peran kepemimpinan perempuan terhadap 

perubahan sosial melalui Pos Pembedayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, Lembang, Jawa Barat. 

Sehingga, penelitian ini dirasa pantas menggunakan metode penelitian kualitatif, 

karena data-data dari hasil penelitian ini tidak dituangkan dalam angka-angka 

melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang diperoleh dari proses menggali, 

menafsirkan, atau memahami bagaimana peran kepemimpinan perempuan 
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terhadap perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, Lembang, Jawa Barat. 

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali subjek, 

menafsirkan, mengkontruksi, serta memahami apa yang mereka alami serta 

peneliti dapat mendeskripsikannya melalui kata-kata yang dituangkan ke dalam 

hasil penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti, tentu memiliki 

berbagai macam alasan yang pertama yakni, karena penelitian yang akan 

dilakukan ini membutuhkan data yang sifatnya aktual, sehingga kita dapat melihat 

fenomena peran kepemimpinan perempuan yang masih hangat, dimana peran 

kepemimpinan perempuan ini merupakan suatu masalah yang sedang ramai 

dibicarakan oleh karena semakin gencarnya tokoh-tokoh perempuan yang 

menuntut kesetaraan gender. 

Selain itu, alasan kedua adalah masalah peran kepemimpinan perempuan 

dalam perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) ini 

merupakan masalah yang faktual, artinya informasi yang diperoleh itu nyata, 

merupakan data-data berupa informasi yang langsung diperoleh oleh peneliti dari 

partisipan yang terlibat. Pada penelitian ini, peneliti tidak menguji hipotesis 

melainkan berusaha untuk memperoleh gambaran secara nyata dari partisipan baik 

pemikiran maupun pandangannya mengenai peran kepemimpinan perempuan 

dalam perubahan sosial yang terjadi di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon, Lembang, Jawa Barat sebagai implikasi dari keberadaan Posdaya 

Plamboyan. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang digunakan bersifat deskriptif-

analitik dimana hasil dari penelitian yang diperoleh dibuat dan disusun secara 

sistematis dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif 

untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Tujuannya yaitu, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas 

mengenai peran kepemimpinan perempuan terhadap perubahan sosial yang terjadi 

di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat 

sebagai implikasi dari keberadaan Posdaya Plamboyan. Menurut Norman K. 

Denzim, Profesor Sosiologi University of Illionis dan Yvonna S. Lincoln, 
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Profesor Higher Education Texas A&M University (dalam Patilima, 2014 hlm. 3) 

mengemukakan bahwa : 

penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, 
yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek 
kajian. Artinya, peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam 

konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan 
fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) 

kepadanya. 
 
Metode studi deskriptif ini lebih kepada menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi dengan apa adanya. Penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta. 

Jadi dalam metode studi deskriptif ini,  hasil yang diperoleh dari proses penelitian 

merupakan keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Partisipan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

berkaitan dengan Posdaya Plamboyan, yaitu masyarakat sekitar Kampung 

Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon sebagai anggota Posdaya Plamboyan, 

pengurus inti Posdaya Plamboyan, serta Pemimpin Posdaya Plamboyan yang 

dalam hal ini akan memberikan informasi mengenai peran kepemimpinannya 

dalam perubahan sosial melalui kegiatan pemberdayaan keluarga. Informan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yakni, informan pokok atau informan kunci 

yang akan menjadi informan utama dalam penelitian serta informan pangkal atau 

informan pendukung. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Data Informan Kunci dan Informan Pendukung 

Informan Kunci Informan Pendukung 

1. Ketua Posdaya Plamboyan 

2. Pengurus inti Posdaya 

Plamboyan 

1. Remaja Kampung Sukamaju Timur RW 

11 Desa Kayuambon, Lembang yang ada 

disekitar Posdaya Plamboyan. 

2. Lansia Kampung Sukamaju Timur RW 

11 Desa Kayuambon, Lembang yang ada 
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disekitar Posdaya Plamboyan. 

3. Masyarakat Kampung Sukamaju Timur 

RW 11  Desa Kayuambon, Lembang 

yang ada disekitar Posdaya Plamboyan 

Sumber : diolah peneliti, 2017 

 Berdasarkan informan yang disebutkan pada tabel diatas, yang merupakan 

informan pokok atau informan kunci adalah ketua Posdaya Plamboyan serta 

pengurus inti Posdaya Plamboyan, yang akan memberikan informasi terkait 

dengan pokok bahasan pada penelitian yakni mengenai peran kepemimpinan 

perempuan dalam perubahan sosial melalui kegiatan pemberdayaan keluarga. 

Dipilihnya informan kunci ini, didasarkan atas pertimbangan karena pemimpin 

serta pengurus inti Posdaya Plamboyan mengetahui dan mengalami secara 

langsung peran kepemimpinan perempuan dalam Posdaya Plamboyan. Adapun 

masyarakat yang ada disekitar wilayah Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon, dapat memberikan data atau informasi tambahan mengenai 

perubahan sosial yang terjadi di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon sebagai implikasi dari keberadaan Posdaya Plamboyan. 

Penelitian ini tidak melibatkan seluruh populasi yang ada untuk menjadi 

partisipan dalam penelitian, artinya partisipan yang dimintai informasi oleh 

peneliti adalah mereka yang telah melalui pertimbangan tertentu misalnya, orang 

yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dicari. Maka atas dasar 

pertimbangan itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling 

sebagai teknik pengambilan sampel. 

Sugiyono (2014, hlm. 218) mengemukakan bahwa : 

… purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 
menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 
 

 Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 221) sampel sebagai sumber 

data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 
dihayatinya; 
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b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti; 
c. Mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi; 

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri; 

e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 
narasumber. 

Maka, teknik pengumpulan sampel ini akan membutuhkan peneliti sebagai 

instrumen dalam rangka menentukan siapa yang akan dipilih menjadi informan 

untuk dimintai informasi serta data-data yang sesuai dengan pokok bahasan 

penelitian. Namun, peneliti belum dapat memastikan jumlah informan yang akan 

digunakan.  

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Dipilihnya lokasi ini karena, di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon terdapat Posdaya Plamboyan yang berhasil menjadi Posdaya rujukan 

nasional pada tahun 2016, dimana keberhasilan yang dicapai oleh Posdaya 

Plamboyan ini dilatarbelakangi oleh kepemimpinan perempuan yang memiliki 

kemampuan dalam memimpin suatu wadah pemberdayaan, sehingga warga 

masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon yang pada 

awalnya memandang sebelah mata keberadaan Posdaya Plamboyan, lambat laun 

berkat hasil kerja keras dan gotong royong yang dilakukan oleh pemimpin serta 

pengurus inti Posdaya Plamboyan, mampu merubah sudut pandang masyarakat 

yang ada di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, dan akhirnya 

mendapat sebuah penghargaan serta apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu, 

kita dapat menggali serta mencari informasi secara mendalam mengenai sejauh 

mana peran kepemimpinan perempuan memberikan pengaruh positif dalam 

Posdaya Plamboyan untuk menciptakan suatu perubahan sosial pada masyarakat. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh oleh peneliti diharapkan 

sesuai dengan pokok bahasan penelitian mengenai peran kepemimpinan 

perempuan dalam perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga 
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(Posdaya) di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa 

Barat. Penelitian ini menginginkan gambaran yang mendalam mengenai peran 

kepemimpinan perempuan dalam perubahan sosial sebagai implikasi dari 

keberadaan Posdaya Plamboyan di Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon, Lembang, Jawa Barat. 

Sehingga, dalam penelitian ini tidak hanya digunakan satu teknik saja 

melainkan ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam rangka 

mendapatkan data atau informasi yang valid. Untuk itu, perolehan data serta 

informasi dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain, 

observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi serta studi 

literatur. 

Sugiyono (2014, hlm. 224) mengemukakan bahwa “teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Jadi, teknik pengumpulan data 

merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendapatkan data yang memenuhi 

syarat standar data yang ditetapkan. Melalui teknik pengumpulan data, peneliti 

dapat menghimpun, memperoleh serta mengumpulkan data atau informasi dari 

informan secara valid dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan oleh Bungin (2007, hlm. 107) bahwa : 

berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif 
yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan 

teknik analisa data adalah metode wawancara mendalam, observasi 
partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode 
bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. 

 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara bagi peneliti untuk 

mendapatkan data yang memenuhi syarat standar data yang ditetapkan. Melalui 

teknik pengumpulan data, peneliti dapat menghimpun, memperoleh serta 

mengumpulkan data atau informasi dari informan secara valid dan sesuai dengan 

apa yang terjadi dilapangan.  Untuk mendapatkan sumber data yang sesuai dengan 

syarat standar data, seorang peneliti harus secara cermat dan tepat memilih 

metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

3.3.1 Observasi Partisipatif 
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Dalam tahap observasi ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni 

berusaha melakukan pengamatan, memotret, mencatat, hingga merasakan secara 

langsung pada objek atau masalah penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan 

dilakukan pada masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon 

Lembang Jawa Barat. Tujuannya yakni, untuk mengetahui perubahan sosial yang 

terjadi sebagai bentuk keberhasilan peran kepemimpinan perempuan dalam 

Posdaya Plamboyan. 

Alasan peneliti memilih pengumpulan data dengan observasi partisipatif, 

agar data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa fakta mengenai masalah yang 

ada dilapangan karena peneliti merasakan suasana situasi sosial yang diteiliti. 

Dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, peneliti akan memperoleh 

beragam manfaat yang dapat menguntungkan peneliti itu sendiri, karena peneliti 

terlibat dan merasakan secara langsung aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada kegiatan Posdaya Plamboyan. Selain itu, peneliti bisa memotret, 

menggambarkan dan mencatat data-data serta informasi yang diperoleh dari 

informan kunci ataupun informan pendukung secara menyeluruh. 

Nasution (dalam Sugiyono, 2014, hlm 226) mengungkapkan bahwa 

“observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Dalam tahap observasi ini, 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni berusaha melakukan pengamatan, 

memotret, mencatat, hingga merasakan secara langsung pada objek atau masalah 

penelitian. Bungin (2007, hlm. 118) mengemukakan bahwa : 

observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Kriteria suatu 

pengamatan sebagai kegiatan pengumpulan data; pengamatan digunakan 
dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius; pengamatan harus 

berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan; pengamatan 
dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan 
bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian; 

pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.” 
 

Maka sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa, dengan 

menggunakan teknik observasi partisipatif, peneliti akan memperoleh beragam 

manfaat yang dapat menguntungkan peneliti itu sendiri, karena peneliti terlibat 

dan merasakan secara langsung aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

pada kegiatan Posdaya Plamboyan. Selain itu, peneliti bisa memotret, 
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menggambarkan dan mencatat data-data serta inforamasi yang diperoleh dari 

informan kunci ataupun informan pendukung secara menyeluruh. 

 

 

3.3.2 Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara dipilih dalam penelitian ini tujuannya yakni, untuk 

menggali informasi serta data-data yang dibutuhkan secara langsung dari 

partisipan. Wawancara berarti pertemuan antara peneliti dengan partisipan yang 

jumlahnya bisa dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya 

jawab, sehingga data serta informasi yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Selain itu, melalui teknik wawancara, peneliti dapat 

menggali dan mengamati secara langsung pemikiran atau persepsi partisipan 

terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai peran kepemimpinan perempuan 

dalam perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, Lembang, Jawa Barat. 

Menurut Bungin (2007, hlm. 111) mengemukakan bahwa : 

wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 
lama. 
 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, wawancara mendalam 

merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari data dan 

informasi melalui tatap muka secara langsung dengan informan tentang masalah 

penelitian, sehingga peneliti dapat menginterpretasikan hasil data dan informasi 

yang diperoleh, dimana hal ini tidak ditemukan saat melakukan observasi. Dalam 

penelitian ini, informan yang akan dilibatkan dalam kegiatan wawancara adalah 

ketua Posdaya Plamboyan, pengurus inti Posdaya Plamboyan, serta warga 

masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, Lembang yang 

berada di sekitar wilayah Posdaya Plamboyan. Wawancara yang dilakukan yakni 

tanya jawab atau pertukaran informasi terkait dengan peran kepemimpinan 
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perempuan dalam perubahan sosial yang terjadi di Kampung Sukamaju Timur 

RW 11 Desa Kayuambon sebagai implikasi dari keberadaan Posdaya Plamboyan.  

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu adalah 

wawancara terstruktur, dimana dalam melakukan teknik wawancara terstruktur, 

peneliti terlebih dahulu harus menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, lalu peneliti 

dapat mencatat, merekam, dan memotret menggunakan alat bantu yang dibawa. 

Maka melalui wawancara terstruktur, peneliti dapat memberikan pertanyaan yang 

sama kepada setiap responden dengan terlebih dahulu membuat instrumen berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat serta pengalaman 

responden mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam perubahan sosial 

melalui kegiatan Posdaya Plamboyan yang ada di Kampung Sukamaju Timur RW 

11 Desa Kayuambon Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat. 

3.3.3 Studi Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini akan memuat data-data yang 

berkaitan dengan jumlah anggota balita, remaja, dewasa, dan lansia yang 

merupakan sasaran pemberdayaan keluarga. Lalu selanjutnya, data yang akan 

diperoleh adalah data yang berkaitan dengan mata pencaharian yang dilakukan 

oleh masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon yang 

mengalami peningkatan pendapatan setelah dibentuknya Posdaya Plamboyan, 

jumlah balita dan remaja yang melanjutkan pendidikan karena implikasi dari 

keberadaan Posdaya Plamboyan, serta data yang berkaitan dengan kegiatan dalam 

pemerataan tingkat kesehatan warga masayarakat Kampung Sukamaju Timur RW 

11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat. Semua data-data yang dihasilkan oleh 

peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi, merupakan bagian indikator 

yang akan dicapai. 

Studi dokumentasi adalah suatu teknik lain yang digunakan peneliti dalam 

pengumpulan data serta informasi dalam menjawab masalah penelitian. Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan 

wawancara, karena dalam studi dokumentasi peneliti dapat menghasilkan catatan-

catatan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hal ini senada dengan 

pendapat (Basrowi & Surwandi, 2008, hlm. 158) mengungkapkan bahwa : 
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dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, 
sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti 
indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, 
dan sebagainya. 

 
Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang 

berkaitan dengan catatan penting yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data-data 

yang objektif mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin serta pengurus 

inti Posdaya Plamboyan dalam rangka menciptakan suatu perubahan sosial 

dilingkungan masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon 

Lembang Jawa Barat. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat menghasilkan 

data-data berupa jumlah anggota keluarga yang berada pada garis ekonomi 

menengah ke bawah, yang mengalami perubahan sebagai implikasi dari 

keberadaan Posdaya Plamboyan yang dilatarbelakangi oleh pemimpin perempuan. 

3.3.4 Studi Literatur 

Dalam penelitian ini, ada beberapa literatur yang dipelajari oleh peneliti 

dalam rangka mencari pengertian maupun teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah pokok bahasan penelitian. Selain buku-buku yang relevan dengan pokok 

bahasan penelitian yakni mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam 

perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), peneliti juga 

mempelajari beberapa jurnal dan penelitian terdahulu yang didalamnya memuat 

teori serta penemuan-penemuan yang telah dipublikasikan dan relevan dengan 

pokok bahasan peneliti. 

Studi literatur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, koran, serta skripsi yang 

berkaitan dengan masalah dalam pokok bahasan penelitian. Semua literatur yang 

dipelajari oleh peneliti, harus berkaitan atau dalam ruang lingkup yang sama 

dengan pokok bahasan masalah penelitian, dimana dengan menggunakan teknik 

studi literatur ini peneliti dapat berusaha mencari pengertian, teori serta uraian-

uraian lain yang diungkapkan oleh para ahli atau penulis, sehingga dapat dijadikan 



87 
 

Nalis Siti Khaerani, 2017 
PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL MELALUI POS PEMBERDAYAAN 
KELUARGA (POSDAYA) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

landasan teoritis oleh peneliti untuk selanjutnya disajikan dalam laporan 

penelitian.  

3.3.5 Validitas Data dan Reliabilitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian 

yakni, valid, reliabel, dan objektif. Artinya, data tersebut harus sesuai dengan apa 

yang terjadi dilapangan saat peneliti melakukan penelitian.  Data atau informasi 

yang dituangkan oleh peneliti dalam laporan penelitian harus sesuai dengan 

kondisi objektif yang ada dilapangan saat peneliti menggali, memahami, dan 

mencari data yang diberikan oleh para informan. Jika tidak, maka dapat dipastikan 

bahwa data yang dimuat dalam laporan merupakan data yang tidak valid.  

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibelitas merupakan suatu cara untuk menguji data serta informasi 

yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Tujuan dari uji kredibelitas yakni 

untuk menguji valid tidaknya data yang telah diperoleh dilapangan. Untuk dapat 

melihat valid tidaknya suatu data atau informasi yang telah diperoleh, dapat 

dilakukan langkah uji kredibilitas yang terdiri dari beberapa cara antara lain : 

 Meningkatkan Ketekunan 

Pada saat peneliti meningkatkan ketekunan artinya, peneliti tersebut 

sedang meningkatkan kredibilitas penelitiannya. Hal ini terjadi karena ketika 

peneliti melakukan cara tersebut, data serta informasi yang kurang lengkap akan 

dapat diperbaiki sehingga peneliti dapat merekam urutan peristiwa secara runtun 

atau sistematis dan data yang diperoleh dapat dipastikan kredibel. Sehingga, 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

pokok bahasan penelitian yang diamati. 

 Triangulasi 

Kredibilitas data dalam penelitian dapat dilihat dengan cara triangulasi. 

Triangulasi merupakan suatu cara yang paling mudah dalam melakukan uji 

keabsahan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi tiga sumber data, tiga teknik sumber data dan tiga waktu pengumpulan 

data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 3.1 

Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 
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Sumber : Sugiyono (2014, hlm. 273) 

 Gambar 3.1 menunjukkan proses triangulasi yang digunakan melalui tiga 

sumber data. Triangulasi sumber data ini digunakan peneliti untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber, 

baik itu sumber yang diperoleh dari informan kunci atau informan pendukung saat 

dilapangan. Seperti pada penelitian ini, triangulasi sumber data dilakukan untuk 

menguji kredibilitas data tentang peran kepemimpinan perempuan dalam 

perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat.  

 Pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh, dilakukan pada 

pemimpin Posdaya Plamboyan yang berlatarbelakang seorang wanita serta 

pengurus inti Posdaya Plamboyan dan dalam penelitian ini sebagai informan 

pokok atau informan kunci yang dapat memberikan data serta informasi 

mendalam mengenai peran kepemimpinan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

para pengurus inti sebagai instruksi dari pemimpin Posdaya dalam rangka 

pemberdayaan keluarga untuk mewujudkan perubahan sosial di Kampung 

Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat. 

 Kemudian, triangulasi ini dilakukan pula pada data yang telah diperoleh 

dari informan pendukung yakni, pada data yang diperoleh dari warga masyarakat 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat yang 

memberikan informasinya mengenai perubahan sosial yang dirasakan oleh mereka 

sebagai implikasi dari keberadaan Posdaya Plamboyan yang dipimpin oleh 

seorang wanita. Data yang diperoleh dari tiga sumber tersebut, dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang 

lebih spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis, dapat 

Pengurus Inti 

Posdaya Plamboyan 

Pemimpin 

Posdaya Plamboyan 

Masyarakat Kampung 

Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon, Lembang, Jawa 

Barat 
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ditarik kesimpulannya oleh peneliti dan menjadi temuan dalam hasil 

penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Triangulasi  dengan Tiga Teknik Sumber Data 

 

Sumber : Sugiyono (2014, hlm. 273) 

Gambar 3.2 menunjukkan proses triangulasi dengan tiga teknik sumber 

data. Pada trangulasi ini, peneliti dapat melakukan kredibilitas dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik 

yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk mencari kesamaan data dengan metode 

yang berbeda. Bila pengujian kredibilitas dengan cara ini menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut dengan 

informan yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar. 

Gambar 3.3 

Triangulasi Waktu Pengumpulan Data 

 

 

 

  

 

Observasi  Wawancara  

Studi Dokumentasi 
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Sumber : Sugiyono (2014, hlm. 274) 

Gambar 3.3 menunjukkan proses triangulasi waktu pengumpulan data. 

Cara ini dilakukan oleh peneliti karena waktu dapat mempengaruhi kredibilitas 

data, dimana ketika peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara atau 

interview dipagi hari, saat suasana hati informan masih segar dan tidak banyak 

masalah, maka informan akan memberikan informasi atau data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kredibilitas data 

yang diperoleh dari para informan, peneliti dapat melakukan pengecekan 

wawancara, observasi maupun dokumentasi atau teknik lain dalam waktu dan 

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga peneliti dapat menemukan kepastian 

datanya.  

 Analisis Kasus Negatif 

Analisis kasus negatif merupakan analisis kasus data yang tidak sesuai 

atau berbeda dengan hasil penelitian. Dengan menggunakan cara analisis kasus 

negatif, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas pada hasil temuan data karena, 

dengan cara ini peneliti mencari data yang berbeda atau data yang bertentangan 

dengan data yang ditemukan dilapangan. Bila dengan menggunakan cara ini, tidak 

lagi ditemukan data yang berbeda, berarti data yang ditemukan dari hasil 

penelitian sudah dapat dipercaya. 

 Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi dalam penelitian ini, digunakan sebagai bahan pendukung 

dalam membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti saat dilapangan. 

Selain itu, dengan menggunakan cara ini dapat meningkatkan keabsahan data 

karena semakin peneliti memperbanyak referensi, maka referensi tersebut dapat 

 

 

 

  

 

Sore  Siang  

Pagi 
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digunakan untuk menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang dilakukan. Bentuk 

referensi tersebut tidak harus berbentuk buku, namun gambar atau video 

dilapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian dilapangan dapat 

dijadikan alat bantu untuk meningkatkan kredibilitas data yang ditemukan oleh 

peneliti dilapangan. 

 Membercheck 

Membercheck merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan peneliti 

untuk melakukan pengecekan data serta informasi yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya yakni, untuk mengetahui sejauh mana data yang 

diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan dari hasil penelitian dilapangan disepakati oleh para pemberi 

data, berarti data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga data tersebut semakin 

kredibel atau dapat dipercaya keabsahannya. Namun, jika data yang diperoleh 

hasilnya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus melakukan 

diskusi dengan pemberi data, dan jika perbedaan hasil penelitian dengan 

kesepekatan pemberi data berbeda jauh, maka peneliti harus merubah temuannya 

dan harus menyesuaikan dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisa data merupakan suatu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk 

mengorganisasikan data. Menurut sugiyono (2014, hlm. 244) mengemukakan 

bahwa: 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit. Melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
 
Maka dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, analisa data digunakan 

untuk mengorganisasikan data, dimana cara kerjanya yakni mengatur, 

mengurutkan, mengelompokan serta mengkategorikan sehingga dapat menjadi 

pegangan bagi penelitian selanjutnya. 

3.4.1 Data reduction (Reduksi Data) 



92 
 

Nalis Siti Khaerani, 2017 
PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL MELALUI POS PEMBERDAYAAN 
KELUARGA (POSDAYA) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Selama proses penelitian, akan ditemukan data serta informasi yang 

jumlahnya cukup banyak, rumit, dan kompleks. Untuk itu, peneliti perlu 

melakukan reduksi data, tujuannya yakni untuk merangkum dan memilih hal-hal 

yang penting agar data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan penting serta dicari tema dan polanya mengenai 

peran kepemimpinan perempuan dalam perubahan sosial melalui kegiatan 

pemberdayaan keluarga. Dengan demikian, data-data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

3.4.2 Data Display (Penyajian Data) 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 249) mengungkapkan bahwa “setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data”. Dalam 

penelitian kualitatif seperti halnya penelitian ini, penyajian data akan disajikan 

dengan teks yang bersifat naratif, yang berisi mengenai informasi yang sudah 

tersusun sebelumnya untuk kemudian ditarik kesimpulan serta pengambilan 

tindakannya. Menurut Basrowi & Surwandi, (2008, hlm. 209) “penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan”. 

Dalam penelitian ini, ketika peneliti telah mengumpulkan data dilapangan 

melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh dari para 

informan yakni, pemimpin Posdaya Plamboyan, Pengurus inti Posdaya 

Plamboyan serta masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa 

Kayuambon Lembang Jawa Barat. Maka kegiatan peneliti selanjutnya adalah 

melakukan penyajian data yang telah direduksi sebelumnya untuk mempermudah 

peneliti. 

3.4.3 Conclusion drawing/verification 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif 

setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan conclusion 

drawing atau kesimpulan dan verifikasi. Tujuan dilakukannya verifikasi yakni 

untuk menarik makna atas hasil data serta informasi yang telah diverifikasi kepada 

para informan, baik informan pokok maupun informan pangkal untuk selanjutnya 
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dituangakan oleh peneliti pada hasil penelitian atau temuannya. Pada penelitian 

ini, verifikasi akan berupa deskriptif atau gambaran mengenai peran 

kepemimpinan perempuan dalam perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan 

Keluarga (Posdaya) yang sebelumnya masih remang-remang namun setelah 

diteliti akan menjadi jelas. 

 

3.5 Isu Etik 

Dalam melakukan sebuah penelitian, pastilah peneliti akan menemukan 

isu-isu etik yang sifatnya dapat mengganggu proses penelitian. Maka dari itu, isu 

etik dalam penelitian ini akan menganalisis proses berlangsungnya fenomena-

fenomena sosial serta mendeskripsikan suatu fenomena sosial dengan apa adanya 

sehingga dari hasil penelitian ini, munculah suatu pengetahuan yang tidak 

menduga-duga, tetapi nyata sesuai dengan kondisi objekif yang ada di lapangan. 

Penelitian ini dilakukan tanpa adanya keinginan untuk memunculkan dampak 

negatif bagi masyarakat Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon, 

Lembang, Jawa Barat ataupun bagi pemimpin serta pengurus inti Posdaya 

Plamboyan. 

Penelitian ini berkaitan dengan peran kepemimpinan perempuan dalam 

perubahan sosial melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berlokasi di 

Kampung Sukamaju Timur RW 11 Desa Kayuambon Lembang Jawa Barat 

dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian, salah satunya tidak merugikan pihak 

manapun melainkan sebagai kebutuhan akademik, jika dalam peelitian ini terdapat 

isu-isu yang dapat menghambat berjalannya proses penelitian, maka peneliti akan 

segera mengkonfirmasi isu tersebut dengan bijak agar proses penelitian dapat 

berjalan dengan baik. Untuk menghindari munculnya isu etik, peneliti akan 

menjelaskan tujuan penelitian ini kepada semua pihak yang bersangkutan agar 

tidak terjadi kesalah pahaman. Melalui penanganan isu etik ini diharapkan peneliti 

dan informan dapat bekerjasama dalam menghindari isu-isu etik yang tidak 

diharapakan saat berlangsungnya kegiatan penelitian. 


