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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul Peran Pengambilan Keputusan Perempuan 

Berpendidikan Tinggi dalam Keluarga di Kelurahan Isola dilakukan dengan 

menggunakan penelitian kualitatif atau naturalistik, karena sifat data yang 

dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif dimana data yang diperoleh 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati yang tidak 

menggunakan alat-alat pengukur atau angka-angka. 

Peneliti melakukan penelitian tentang peran pengambilan keputusan 

perempuan dalam keluarga, yang meliputi hal-hal yang menyangkut kepentingan 

anggota keluarga. Sajogyo (1985, hlm.222-223) mengklasifikasikan peran 

perempuan sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat 

terbagi menjadi empat bidang yaitu, “pengambilan keputusan di bidang produksi, 

keputusan di bidang pengeluaran kebutuhan pokok, keputusan di bidang 

pembentukan keluarga, dan keputusan di bidang kegiatan sosial sesuai dengan 

yang ada dalam masyarakat”. Untuk melihat peran perempuan dalam pengambilan 

keputusan keluarga, peneliti perlu kiranya mengkaji lebih mendalam lagi perihal 

pengambilan keputusan dalam keluarga yang melibatkan para anggota keluarga 

yang lain. Peneliti melakukan observasi awal untuk melihat gambaran awal dari 

kondisi yang ada dalam masyarakat terlebih lagi dalam keluarga. 

Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Isola untuk dapat 

mengungkapkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dengan 

mencari informasi di lapangan, maka penelitian akan mampu mendeskripsikan 

bagaimana peran yang dijalankan oleh perempuan dengan pendidikan tinggi yang 

dimilikinya dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan demikian, peneliti 

juga akan mendapatkan berbagai data mengenai faktor yang melatarbelakangi dan 

kendala dari perempuan dalam pengambilan keputusan serta dampak yang 

ditimbulkan dari perannya dalam pengambilan keputusan keluarga. 

Dalam masyarakat peran pengambilan keputusan dipegang oleh sosok 

laki-laki, baik itu pemimpin dalam organisasi maupun sebagai kepala sebuah 
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keluarga. Hal inilah yang menjadikan perempuan dalam masalah pengambilan 

keputusan sangat kurang berperan. Dominasi laki-laki sebagai pengambil 

keputusan tunggal dalam keluarga telah menjadikan perempuan kalah suara. 

Seiring perkembangan zaman, suara perempuan dalam masalah pengambilan 

keputusan mulai di dengar, meskipun bukan menjadi pengambil keputusan 

terakhir. Akan tetapi, dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan tinggi yang 

dimilikinya, tidak menutup kemungkinan perempuan dapat berperan sebagai 

pengambil keputusan dalam keluarga.  

Berdasarkan data hasil studi ke lapangan dan kesesuaian dengan tujuan 

penelitian maka penelitian yang diambil oleh peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian dapat dilakukan dengan berkomunikasi secara 

langsung dengan subjek yang diteliti serta dapat mengamati sejak awal sampai 

akhir proses penelitian. Fakta atau data itulah yang nantinya diberi makna sesuai 

dengan teori-teori dengan fokus masalah yang diteliti. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memahami dan 

mengungkapkan tentang peran serta dampak perempuan berpendidikan tinggi 

dalam pengambilan keputusan keluarga di Kelurahan Isola. Selain itu, pendekatan 

kualitatif digunakan karena penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian 

kualitatif sesuai dengan pendapat Bognan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2017, 

hlm. 13). Adapun Karakter tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen 

kunci. 

Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah bukan hasil dari 

eksperimen. Karena data yang diperoleh melihat langsung ke lapangan 

yaitu masyarakat kelurahan Isola, dimana kondisi ini ada dan sedang 

berlangsung dalam masyarakat tersebut. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan 

oleh peneliti berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka. 

Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. 

Menurut Whitney (dalam Nazir, 2005, hlm. 54) mengungkapkan: 
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Metode deskriptif adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi 

yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. 

 

Metode deskriptif merupakan suatu cara untuk memaparkan atau 

menggambarkan suatu masalah atau bersifat deskriptif analitik yaitu 

data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan statistik, melainkan tetap dalam 

bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau 

frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi 

pemaparan gambaran mengenai situasi perempuan berpendidikan 

tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan 

keluarga yang peneliti tulis dalam bentuk uraian. 

3. Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa penelitian ini lebih 

menekankan pada proses daripada hasil, karena penelitian kualitatif 

melibatkan upaya-upaya penting dalam proses penelitiannya, seperti 

pengajuan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data 

yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai 

dari permasalahan yang bertema khusus ke tema-tema umum, serta 

menafsirkan makna data tersebut. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian dari tema-tema yang 

sifatnya khusus ke umum, dimana tema yang di teliti dalam lingkup 

kecil tetapi seiring berjalannya penelitian dalam proses analisis data 

yang dilakukan dapat di generalisasikan dengan menafsirkan makna 

dari data yang diperoleh. 
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5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati). 

Penelitian ini lebih menekankan pada makna, sehingga dapat 

mengungkap data secara lebih mendalam. Makna di sini adalah data 

yang sebenarnya atau fakta yang berada di lapangan tempat penelitian 

dilakukan. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada 

generalisasi tetapi lebih kepada makna yang terdapat pada situasi 

kondisi sosial masyarakat saat ini.  

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif maka subjek 

penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber 

yang dapat memberikan informasi. Sehingga subjek peneliti adalah perempuan 

berpendidikan tinggi yang telah berkeluarga. 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki subjek atau objek 

yang akan di teliti. Seperti yang diungkapkan oleh Spradley (dalam Sugiyono, 

2017, hlm. 215) mengenai “penelitian kualitatif ada yang dinamakan Social 

situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), 

pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis”. Situasi 

sosial dalam penelitian ini yaitu rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, lebih 

spesifiknya peneliti ingin mengetahui situasi sosial yang dinyatakan sebagai objek 

penelitian berkaitan dengan peran perempuan berpendidikan tinggi dalam 

pengambilan keputusan keluarga. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini 

peneliti dapat melihat secara mendalam aktivitas, orang-orang, dan tempat 

penelitian dilaksanakan.  

Sampling yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu purposive 

sampling dan snowball sampling. Artinya, subjek penelitian relatif sedikit dan 

dipilih menurut tujuan penelitian namun subjek penelitian dapat terus bertambah 

sesuai keperluannya. Snowball sampling dilakukan karena informasi tidak cukup 

dari satu sumber saja, nantinya informan akan menunjuk sumber-sumber lain 
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yang dapat memberikan informasi begitu pun seterusnya hingga informasi berada 

pada titik jenuh. 

Banyaknya subjek dalam penelitian ini ditentukan oleh adanya 

pertimbangan perolehan informasi. Dengan adanya purposive sampling, maka 

sampling dilakukan berdasarkan pertimbangan dari peneliti itu sendiri sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penentuan subjek dianggap telah memadai apabila telah 

sampai pada titik jenuh yaitu data atau informasi yang diperoleh memiliki 

kesamaan setelah dilakukan penelitian terhadap kelompok-kelompok yang 

berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2003, hlm. 32-33) bahwa:  

Untuk memperoleh informasi sampai dicapai taraf “redundancy”  

ketentuan atau kejenuhan artinya bahwa dengan menggunakan responden 

selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru 

yang dianggap berarti. Sehingga pengumpulan data dari informan 

didasarkan pada ketentuan atau kejenuhan data dan informasi yang 

diberikan. 

 

Informan yang peneliti tentukan berdasarkan pertimbangan peneliti 

berdasar pada tujuan penelitian yaitu terdapat informan kunci dan informan 

pendukung. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat memberikan informasi dan 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka hasil yang di dapat akan sesuai 

dengan kondisi yang di harapkan. Seperti halnya suami, anak, serta masyarakat 

sekitar akan menjadi sampel dalam penelitian, namun tetap subjek utamanya 

adalah perempuan (istri) berpendidikan tinggi. 

Peneliti juga menentukan subjek penelitian ini yaitu ibu rumah tangga 

dengan kategori tingkat pendidikan minimal diploma/sarjana. Dimana ibu rumah 

tangga ini yang akan menjadi partisipan atau informan utama untuk peneliti 

menggali informasi dan memperoleh data. Penelitian yang dilakukan ini 

merupakan penelitian kualitatif maka subjek penelitian merupakan pihak-pihak 

yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi.  

Informan dalam penelitian terdapat informan kunci dan informan 

pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah perempuan berpendidikan 

tinggi yang telah berkeluarga. Dipilihnya informan ini untuk mengungkap 

mengenai peran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam 
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keluarga. Penelitian ini juga dilakukan di Kelurahan Isola, maka informan pun 

harus bertempat tinggal di sini. 

Adapun informan pendukung dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak 

terkait yang memberikan informasi tambahan atau pelengkap bagi peneliti, seperti 

keluarga dari pihak informan itu sendiri baik suami ataupun anak untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan serta pengurus PKK di kelurahan Isola. Suami 

dan anak yang menjadi informan merupakan anggota keluarga dari perempuan 

berpendidikan tinggi yang menjadi subjek penelitian. Kemudian, pengurus PKK 

merupakan anggota masyarakat yang tinggal di daerah tempat informan kunci 

berada. 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan olah data dan analisis data, 

maka peneliti memaparkan profil informan yang menjadi sumber pemberi 

informasi yang mendukung pemenuhan data penelitian. Berikut profil dari setiap 

informan dalam penelitian mengenai peran perempuan berpendidikan tinggi 

terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga. 

3.2.1.1 Informan Pokok 

1. Ibu Tuti (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Tuti merupakan ibu rumah tangga  yang berumur 52 tahun dengan 

pendidikan tinggi S1 yang di sandangnya. Beliau merupakan warga yang 

tinggal di daerah Cilimus RT 06/ RW 07 Kelurahan Isola. Sebelum menikah 

ibu Tuti bekerja sebagai pegawai kantor di salah satu perusahaan yang berada 

di Jakarta selama kurang lebih 4-5 tahun. Karena ibu Tuti pindah ke Bandung 

ikut suami, maka beliau memutuskan untuk berhenti bekerja. Suami beliau 

bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa. 

Kegiatan sehari-hari ibu Tuti seperti ibu rumah tangga lain pada umumnya 

mengurus rumah, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyiapkan 

keperluan anak dan suami. Selain mengurus urusan rumah tangga saja, ibu 

Tuti juga mengikuti kegiatan lain di luar rumah seperti PKK, pengajian ibu-

ibu, dan arisan. 

2. Ibu Nia (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Nia merupakan ibu rumah tangga  yang berumur 34 tahun dengan 

pendidikan tinggi S1 yang di sandangnya. Beliau merupakan warga yang 
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tinggal di daerah Cilimus RT 06/ RW 07 Kelurahan Isola. Suami beliau 

bekerja sebagai guru dan memiliki 2 orang anak. Kegiatan sehari-hari ibu 

Tuti seperti ibu rumah tangga lain pada umumnya mengurus rumah, 

membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyiapkan keperluan anak dan 

suami. Ibu Nia tidak mengikuti kegiatan lain di luar rumah, karena masih 

harus fokus kepada anak-anak yang masih kecil. 

3. Ibu Nining (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Nining merupakan ibu rumah tangga  yang berumur 49 tahun 

dengan pendidikan tinggi S1 yang di sandangnya. Beliau merupakan warga 

yang tinggal di daerah Cilimus RT 06/ RW 07 Kelurahan Isola. Ibu Nining 

juga bekerja sebagai guru TK setelah menikah. Suami beliau bekerja sebagai 

guru dan memiliki 1 orang anak yang sudah dewasa. Kegiatan sehari-hari ibu 

Tuti untuk pagi menyiapkan sarapan untuk anak dan suami, kemudian pergi 

ngajar dan siangnya pulang ke rumah melakukan kegiatan seperti ibu rumah 

tangga lain pada umumnya mengurus rumah, membersihkan rumah, 

memasak, dan mencuci. 

4. Ibu Sri (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Sri merupakan ibu rumah tangga  yang berumur 49 tahun dengan 

pendidikan tinggi D3 yang di sandangnya. Beliau merupakan warga yang 

tinggal di daerah Cilimus RT 06/ RW 07 Kelurahan Isola. Suami beliau 

bekerja sebagai guru dan memiliki 2 orang anak. Kegiatan sehari-hari ibu 

Tuti seperti ibu rumah tangga lain pada umumnya mengurus rumah, 

membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyiapkan keperluan anak dan 

suami. Ibu Sri mengikuti kegiatan lain juga di luar rumah seperti PKK dan 

kegiatan posyandu yang diadakan setiap sebulan sekali. Untuk kegiatan PKK 

sendiri, biasanya seminggu tiga kali beliau ke Kelurahan untuk periksa 

dokumen atau ada rapat anggota.  

5. Ibu Sita (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Sita merupakan ibu rumah tangga  yang berumur 33 tahun dengan 

pendidikan tinggi S1 yang di sandangnya. Beliau merupakan warga yang 

tinggal di daerah Cilimus RT 06/ RW 07 Kelurahan Isola. Setelah menikah 

ibu Sita bekerja sebagai guru selama kurang lebih 6 tahun. Ketika kelahiran 
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anak kedua karena ada masalah dengan kondisi bayinya, beliau memutuskan 

untuk berhenti bekerja. Suami beliau bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki 

2 orang anak. Kegiatan sehari-hari ibu Sita seperti ibu rumah tangga lain pada 

umumnya mengurus rumah, membersihkan rumah, memasak, mencuci, 

menyiapkan keperluan anak dan suami. Ibu Sita tidak mengikuti kegiatan lain 

di luar rumah, karena masih harus fokus kepada anak-anak yang masih kecil. 

Tabel 3.1 

Identitas Informan Pokok (Kunci) 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Status Jumlah 

Anak 

Pendidikan 

Terakhir 

Pekerjaan 

1 Tuti P 52 

Tahun 

Menikah 2 S1 Ibu Rumah 

Tangga 

2 Nia P 34 

Tahun 

Menikah 2 S1 Ibu Rumah 

Tangga 

3 Nining P 49 

Tahun 

Menikah 1 S1 Guru 

4 Sri P 49 

Tahun 

Menikah 2 D3 Ibu Rumah 

Tangga 

5 Sita P 33 

Tahun 

Menikah 2 S1 Ibu Rumah 

Tangga 

Sumber: diolah peneliti berdasarkan data penelitian tahun 2017 

 

Selain data informan pokok yang menjadi acuan dalam penelitian, berikut 

terdapat data informan pangkal yang menjadi data pendukung peneliti. 

3.2.1.2 Informan Pangkal (Pendukung) 

1. Bapak Ari (bukan nama sebenarnya) 

Bapak Ari merupakan suami dari ibu Nining (informan pokok ketiga) 

yang berumur 54 tahun. Beliau juga sarjana pendidikan yang bekerja sebagai 

guru di salah satu madrasah tsanawiyah di Bandung. Bapak Ari selain 

menjadi kepala keluarga, beliau juga tulang punggung keluarga yang mana 
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mengetahui kegiatan atau aktivitas sehari-hari istrinya dan peran yang di 

jalankan ibu Nining dalam pengambilan keputusan keluarga. 

 

 

2. Bapak Heri (bukan nama sebenarnya) 

Bapak Heri merupakan suami dari ibu Sita (informan pokok kelima) 

yang berumur 39 tahun. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi yang 

bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki beberapa usaha. Bapak Ari selain 

menjadi kepala keluarga, beliau juga tulang punggung keluarga yang mana 

mengetahui kegiatan atau aktivitas sehari-hari istrinya dan peran yang di 

jalankan ibu Sita dalam pengambilan keputusan keluarga. 

3. Imran (bukan nama sebenarnya) 

Imran adalah anak tunggal dari pasangan bapak Ari dan ibu Nining. Ia 

berumur 25 tahun. Imran sekarang bekerja sebagai guru di salah satu SMA 

swasta di Bandung. Ia masih tinggal bersama orang tuanya. Imran 

mengetahui kegiatan atau aktivitas Ibu Nining dalam keputusan yang dibuat 

untuk kebutuhan Imran sendiri. 

4. Helmi (bukan nama sebenarnya) 

Helmi adalah anak pertama dari pasangan bapak Heri dan ibu Sita. Ia 

masih berumur 8 tahun yang sedang duduk di bangku SD kelas 2. Helmi 

dalam kegiatan sehari-harinya selalu bersama ibunya. Segala keperluan dan 

kebutuhan Helmi di siapkan oleh ibu Sita.  

5. Ibu Yani (bukan nama sebenarnya) 

Ibu Yani merupakan ibu rumah tangga yang menjadi anggota PKK atau 

pengurus PKK yang aktif di Kelurahan Isola. Beliau berumur 46 tahun. 

Pendidikan terakhir beliau yaitu SMA. Ibu Yani tinggal di Cilimus RT 06/ 

RW 07 Kelurahan Isola. Ibu Yani juga mengikuti kegiatan posyandu, 

pengajian ibu-ibu yang biasanya di adakan dalam agenda PKK. Sehingga 

beliau mengetahui ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Isola khususnya daerah 

Cilimus. 

Tabel 3.2 

Identitas Informan Pangkal (Pendukung) 
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No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Status Pendidikan 

Terakhir 

Pekerjaan 

1 Ari L  54 

Tahun 

Suami Ibu 

Nining 

S1 Guru 

2 Herdi L 39 

Tahun 

Suami Ibu 

Sita 

S1 Wiraswasta 

3 Imran L 25 

Tahun 

Anak Ibu 

Nining 

S1 Guru 

4 Helmi L 8 

Tahun 

Anak Ibu 

Sita 

SD Pelajar 

5 Yani P 46 

Tahun 

Anggota 

PKK 

SMA Pengurus PKK 

Kelurahan Isola 

Sumber: diolah peneliti berdasarkan data penelitian tahun 2017 

 

Berdasarkan profil informan yang telah di paparkan bahwa total informan 

dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 5 orang ibu 

rumah tangga berpendidikan tinggi yang merupakan informan pokok, 2 orang 

suami dan 2 orang anak dari ibu rumah tangga tersebut, serta 1 orang yang 

merupakan ibu PKK di Kelurahan Isola yang berada dekat dengan ibu rumah 

tangga berpendidikan tinggi sebagai informan pendukung dalam penelitian. 

Jumlah tersebut sudah dikatakan cukup untuk mewakili jawaban dari setiap 

rumusan masalah penelitian, karena para informan sudah memberikan informasi 

yang diperlukan oleh peneliti untuk penelitian ini. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, berkaitan judul penelitian yang diambil 

mengenai peran pengambilan keputusan perempuan berpendidikan tinggi dalam 

keluarga di Kelurahan Isola, maka lokasi atau tempat yang menjadi tujuan 

penelitian ini dilakukan yaitu di RT 07 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari 

Bandung. Lingkungan Kelurahan Isola dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

adanya informan untuk melakukan penelitian ini. Dimana perempuan 
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berpendidikan tinggi di sini memiliki hak yang sama dengan suami dalam 

pengambilan keputusan keluarga. 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan di lingkungan kelurahan Isola 

khususnya di RT 07 serta informasi dari penduduk setempat, di Kelurahan Isola 

ini terdapat banyak perempuan berpendidikan tinggi dimana peran yang 

dijalankannya baik itu sebagai ibu rumah tangga, berkarier, atau berperan ganda 

memiliki akses untuk mengambil keputusan dalam keluarga.  

 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

Adanya instrumen dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam 

mencari data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Seperti yang diungkapkan oleh Suharsimi (dalam Ridwan, 2002, hlm. 24) 

menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya”. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

bahwa peneliti merancang sendiri penelitian yang akan dilakukannya.  

Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data sampai pada membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti merupakan 

instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, karena jika tidak ada peneliti sebagai 

instrumen dalam penelitian kualitatif, maka penelitian tidak akan ada. Peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan mencari  informasi 

melalui observasi, wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 223) 

bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah, bahwa 

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 

yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
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sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang 

dapat mencapainya. 

 

Selain peneliti itu sendiri yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini 

terdapat panduan wawancara serta panduan observasi yang dijadikan instrumen 

pendukung dalam mencari atau memperoleh sebuah data. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, 

wawancara mendalam, dokumentasi, studi literatur, dan triangulasi 

(gabungan). Seperti yang dijelaskan oleh Bungin ( 2010, hlm. 107) yang 

menyatakan 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. 

 

Dari pernyataan di atas dapat kita rinci teknik-teknik pengumpulan 

data dalam pendekatan kualitatif, sebagai berikut. 

3.3.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan peninjauan 

secara cermat terhadap subjek penelitian. Dalam kegiatan observasi 

peneliti mengamati kegiatan sosial masyarakat sekitar Kelurahan Isola, 

khususnya di RT 07. Dalam observasi ini, peneliti melakukan interaksi 

dengan masyarakat, terutama informan dalam penelitian. Kegiatan yang 

peneliti observasi yaitu kegiatan keseharian informan baik dalam lingkup 

keluarga maupun masyarakat.  

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini seperti yang 

dijelaskan di atas, peneliti melakukan pengamatan pada perempuan 

berpendidikan tinggi di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota 

Bandung mulai dari mengamati aktivitas kesehariannya terutama 
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mengenai peran yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat serta 

dalam hubungannya dengan berbagai pihak yang mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusannya dalam keluarga. Peneliti mengamati kegiatan 

informan yang mengikuti kegiatan di luar rumah seperti kegiatan PKK dan 

pengajian ibu-ibu. 

Setelah memperoleh informasi mengenai hubungan yang terjadi 

antar pihak-pihak tersebut peneliti langsung melakukan pengamatan secara 

mendalam dan memahami berbagai macam argumentasi yang terlontar 

dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing. 

Di dalam proses observasi ini juga peneliti mulai menentukan siapa saja 

informan-informan utama, juga siapa saja informan-informan pangkal. 

Observasi akan terus berlanjut sampai informasi yang dibutuhkan 

terpenuhi serta tujuan yang diinginkan peneliti tercapai. 

Data observasi berupa deskriptif yang faktual, cermat, dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta 

konteks di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Data itu diperoleh karena 

adanya peneliti di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung.  

Dengan berada dalam lapangan, peneliti mempunyai kesempatan 

mengumpulkan data yang kaya, yang dapat dijadikannya dasar untuk 

memperoleh data yang lebih terperinci dan lebih cermat mengenai peran 

perempuan berpendidikan tinggi dalam pengambilan keputusan keluarga 

di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

 Pengamatan yang dilakukan peneliti secara partisipan pasif atau 

nonpartisipan, dimana penelitian dilakukan dengan mempertajam dan 

memusatkan perhatian terhadap hal-hal dalam lapangan dan dengan cara 

terjun langsung melihat situasi dan kondisi informan, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kehidupan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang 

melakukan aktivitas keseharian di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari 

Kota Bandung. 

3.3.2.2 Wawancara Mendalam 
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Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi, peneliti juga akan melakukan wawancara yang mendalam ke 

pihak-pihak yang terkait. Menurut Zuriah (2009, hlm. 179) mendefinisikan 

wawancara sebagai “suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan”. 

Wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mengadakan 

kontak langsung atau saling tatap muka, dimana terdapat dialog tanya 

jawab antara peneliti (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lisan dengan responden (informan) yang menjawab 

pertanyaan tersebut secara lisan pula. 

Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara bersifat verbal dan 

non verbal. Pada dasarnya yang diutamakan adalah data verbal yang 

didapatkan melalui percakapan atau tanya jawab. Percakapan tersebut 

dapat dicatat dalam buku tulis maupun dengan cara direkam. 

Peneliti melakukan wawancara di rumah kediaman informan 

dengan melakukan tanya jawab seputar pengambilan keputusan keluarga. 

Wawancara yang dilakukan tidak selalu bersifat formal dan berpatokan 

pada pedoman wawancara, apalagi saat mewawancarai ibu rumah tangga 

yang menjadi subjek utama dalam penelitian. Peneliti mengondisikan 

pertanyaan sesuai dengan pemahaman informan, sehingga memperoleh 

informasi yang cukup. 

Wawancara sangat diperlukan dan diharuskan dalam penelitian ini 

karena peneliti akan banyak memperoleh informasi dari wawancara yang 

dilakukan. Berbeda halnya dengan penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif, peneliti akan selalu mewawancarai informan baik 

informan utama maupun informan pangkal yang merupakan sumber 

pemberi informasi. Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan informasi yang 

didapat dari informan. Jumlah pertanyaan antara informan satu dengan 

yang lain tidak selalu sama. Wawancara ini tidak terbatas waktu dengan 

menyesuaikan waktu luang informan baik itu pagi, siang, atau sore. 

Sesering mungkin wawancara dilakukan dan sebanyak mungkin 
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pertanyaan yang diajukan akan semakin banyak juga informasi yang 

didapat oleh peneliti.  

3.3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti dari penelitian yang telah 

dilakukan agar teruji kredibilitasnya. Dokumentasi dapat berupa gambar, 

tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti mengambil data dokumentasi berupa tulisan 

mengenai monograf kelurahan Isola mulai dari data penduduk, kondisi 

geografis, serta situasi masyarakat Kelurahan Isola pada tahun 2016 

sampai yang pada bulan Februari 2017. Data monografi Kelurahan Isola 

dapat dilihat pada lampiran. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel 

atau dapat dipercaya jika didukung oleh informasi pribadi kehidupan 

seseorang di masa lalu. Seperti informasi mengenai riwayat pendidikan 

dari informan, serta tulisan dari hasil wawancara atau observasi lapangan 

yang mendukung pada data yang diinginkan. Hasil penelitian juga akan 

lebih kredibel jika di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang 

telah ada. Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto hasil kegiatan 

wawancara dengan informan serta foto-foto kegiatan yang diambil ketika 

peneliti melakukan observasi lapangan dalam mengikuti kegiatan PKK 

dan pengajian ibu-ibu sebagai bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan. 

Foto-foto dapat dilihat pada lampiran dokumentasi. 

3.3.2.4 Studi Literatur 

Studi litelatur ini mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dengan objek penelitian. Hal 

ini merujuk pendapat Kartono (1996, hlm 33) yang mengemukakan bahwa 

“Studi literatur adalah teknik penelitian yang dapat berupa informasi-

informasi data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang 

di dapat dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, kisah sejarah, 

dokumentasi-dokumentasi, dan lain-lain.” 

Dengan adanya studi literatur, peneliti akan lebih mudah dalam 

menafsirkan makna dari data-data yang diperoleh di lapangan dengan 
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mengacu pada literatur yang berhubungan dengan peran perempuan 

berpendidikan tinggi dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 245) menyatakan 

“analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian”. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan teknik pengumpulan data yang beragam, dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang 

terus menerus ini akan mengakibatkan variasi data tinggi sekali. 

Dalam analisis data kualitatif peneliti tidak boleh menunggu dan 

membiarkan data menumpuk, untuk kemudian menganalisisnya. Bila 

demikian peneliti akan mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam 

menangani data. Semakin sedikit data semakin mudah untuk 

mengolahnya. Aktivitas dalam analisis data ini berlangsung secara terus 

menerus hingga sampai pada titik jenuh. Sementara itu proses analisis data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data di 

lapangan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, 

verifikasi dan penarikan kesimpulan. Seperti yang diungkapkan Miles dan 

Huberman (2007, hlm. 16-18) bahwa “analisis data terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian  

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.” Aktivitas dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

hingga data jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada 

gambar berikut. 
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Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa setelah peneliti 

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory 

sebelum melakukan reduksi data. Dengan adanya antisipasi ini, peneliti 

dapat memutuskan penelitian yang akan dilakukan mengenai konsep 

kerangka kerja, tempat penelitian, pertanyaan penelitian, serta 

pengumpulan data yang di pilih. Dengan kata lain, antisipasi ini 

merupakan persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 

analisis data. Penjelasan mengenai analisis data dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Reduction (reduksi data) 

Reduksi data merupakan data hasil penyaringan yang berati 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting serta mencari tema dan polanya. Dengan kata lain 

reduksi data bertujuan untuk memperoleh pemahaman-

pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan 

lapangan dengan cara merangkum mengklasifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.  

Data mengenai peran perempuan berpendidikan tinggi 

dalam pengambilan keputusan keluarga di Kelurahan Isola yang 

Periode pengumpulan data 

|...........................................| 

Reduksi data 

Antisipasi Selama   Setelah 

Display data 

  Selama   Setelah 

Kesimpulan/verifikasi 

  Selama   Setelah 

ANALISIS 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (flow model) 
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di dapat dari informan yaitu Ibu Rumah Tangga beserta keluarga 

telah diperoleh peneliti dari mulai observasi, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi. Selama penelitian berlangsung 

data-data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk 

laporan. Kemudian laporan-laporan tersebut perlu direduksi, 

dirangkum, dan di pilah-pilah mana yang penting dan diperlukan 

untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sehingga data yang 

penting tidak akan terabaikan dan menumpuk tanpa ada 

pemisahan yang jelas juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data yang diperoleh jika ditemukan. Pada tahap reduksi 

ini sangat penting sekali untuk mengetahui hal-hal baru apa saja 

yang didapat oleh peneliti dan setelahnya peneliti dapat menggali 

lagi secara mendalam pada temuannya tersebut. 

b. Display atau penyajian data dalam bentuk uraian singkat, tabel, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian 

kualitatif yang kapling sering digunakan untuk menyajikan data 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data-data yang telah 

disortir mengenai peran perempuan berpendidikan tinggi dalam 

pengambilan keputusan keluarga di Kelurahan Isola tersebut 

kemudian dipelajari, dan dipahami oleh peneliti. Setelah alur dari 

data-data tersebut dapat dipahami oleh peneliti, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

menginterpretasikan data dengan mendeskripsikan dan 

menggunakan berbagai macam matriks, grafik, network, chart 

maupun peta konsep agar data-data tersebut menjadi lebih mudah 

dipahami dan dapat diidentifikasi dengan jelas. 

c. Conclusion atau penarikan kesimpulan merupakan pengambilan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

bisa digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak 

awal maupun tidak, namun juga sebagai sebuah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Setelah data-data tersebut mudah 
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dipahami dalam bentuk peta konsep dan dideskripsikan oleh 

peneliti tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada 

awalnya sebuah kesimpulan masih sangat tentatif, kabur, 

diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka 

kesimpulan tersebut akan semakin “grounded”.  Dari data-data 

tersebut dapat terlihat proses pemahaman masyarakat terhadap 

peran perempuan dalam keluarga kaitannya dengan pengambilan 

keputusan perempuan berpendidikan tinggi di Kelurahan Isola 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

 

 

 

3.4.2 Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam suatu penelitian 

dengan pengujian keabsahan data penelitian dapat dikatakan layak dan 

benar ataupun sebaliknya. Sebagaimana penelitian ini dilakukan pula 

pengujian keabsahan data dengan menggunakan Validitas, Reliabilitas dan 

Objektifitas. 

3.4.2.1 Validitas 

   3.4.2.1.1 Member Check  

Dalam sebuah penelitian, penyajian validitas dilakukan dengan 

cara pembuktian-pembuktian proses penelitian dan diabadikan. Menurut 

Alwasilah (2008, hlm. 169) validitas adalah kebenaran dan kejujuran 

sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, tafsiran dan segala jenis laporan. 

Dalam melakukan validitas tugas peneliti adalah menyajikan bukti dan 

landasan yang kuat sehingga pembaca percaya atas kebenaran laporan 

tersebut. 

Terdapat jenis-jenis validitas namun peneliti menggunakan dua 

validitas dalam penelitian ini yaitu validitas deskripsi dan validitas 

interpretasi. Validitas deskriptif ketika mendeskripsikan masyarakat harus 

menampilkan interpretasi atas norma-norma budaya yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut. Penelitian ini tentunya menginterpretasi pemahaman 
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tentang peran perempuan di Kelurahan Isola terhadap pengambilan 

keputusan dalam keluarga kaitannya dengan pendidikan tinggi yang 

diperolehnya. Cara-cara pembuktian validitas dilakukan dengan merekam 

hasil wawancara atau dialog bersama informan setelah itu diubah menjadi 

transkrip selain itu catatan observasi pun bisa menjadi bukti untuk 

validasi. 

Selain jenis validitas deskripsi, peneliti menggunakan jenis 

validitas interpretasi yang dilakukan melalui interaksi antara peneliti 

dengan informan, mempelajari bagaimana informan memaknai apa yang 

mereka lakukan atau katakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

validitas interpretasi adalah member check, yaitu melakukan pengecekan 

kebenaran atau konfirmasi dengan menanyakan langsung kepada informan 

yang bersangkutan karena perlu di ingat bahwa apa yang dikatakan 

informan belum tentu benar. Menurut Alwasilah (2008, hlm. 178) 

beberapa keuntungan dari member check adalah “(1) menghindari salah 

tafsir terhadap jawaban informan sewaktu di interviu, (2) menghindari 

salah tafsir terhadap perilaku informan sewaktu diobservasi dan 

mengkonfirmasi perspektif emik informan terhadap suatu proses yang 

sedang berlangsung.” 

     3.4.2.1.2 Triangulasi 

Triangulasi sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam 

validasi keabsahan data digunakan pula dalam penelitian ini. Menurut 

Sugiyono (2017, hlm. 273), triangulasi yaitu “pengecekan kebenaran data 

yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Triangulasi berfungsi untuk mengecek validasi data dengan menilai 

kecukupan data dari sejumlah data yang beragam.” 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggabungkan berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan traingulasi data, maka sebenarnya 

peneliti telah melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas 

data dengan teknik pengumpul data dan sumber data yang ada. 
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Tujuan dari triangulasi menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 

2017, hlm. 241) bahwa “tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman 

peneliti terhadap apa yang ditemukan. Karena pada dasarnya dalam 

penelitian kualitatif peneliti dapat memahami lingkungan sekitarnya, 

mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai 

dengan teori yang ada. 

Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi 

“sumber” dimana untuk mendapatkan data yang dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan kata lain, peneliti 

menggunakan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam 

sumber data. Hal ini dapat dijelaskan seperti pada gambar 3.2 Triangulasi 

Sumber Pengumpulan Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Soegiono, 2017, hlm. 241 

 

3.5 Isu Etik 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasti terdapat isu etik atau 

masalah-masalah etis yang mungkin bisa saja muncul dalam proses penelitian. 

Mulai dari permasalahan yang diangkat, lokasi atau tempat penelitian yang 

dilakukan, dalam proses pengumpulan data, analisis data, sampai pada proses 

penulisan hasil penelitian dan penyebaran laporan penelitian final. Peneliti terus 

berusaha untuk mengatasi masalah-masalah etis yang muncul. Seperti pada 
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Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 
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masalah yang diangkat tentang peran perempuan berpendidikan tinggi dalam 

memilih pekerjaan pada ranah domestik, dimana peneliti melakukan telaah 

mengenai penelitian-penelitian sebelumnya agar tidak terjadi marginalisasi atau 

melemahkan partisipan-partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk 

tempat penelitian yang akan diteliti, peneliti melakukan observasi awal dan 

membuat surat izin penelitian sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah 

mendapatkan izin penelitian, peneliti dapat melakukan penelitian di tempat tujuan 

dengan tingkat kredibilitas tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai 

dengan prosedur dalam pengumpulan data yang melibatkan partisipan sebagai 

informan kunci dan pelengkap bagi terkumpulnya data yang diperlukan. Salah 

satu masalah yang harus diantisipasi peneliti yaitu terkait jaminan kerahasiaan. 

Identitas partisipan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti itu sendiri. Akan 

tetapi, jika ada beberapa partisipan yang tidak ingin identitasnya dirahasiakan, 

maka diputuskan sesuai kesepakatan antar peneliti dengan partisipan untuk 

menjaga sendiri pendapat mereka dan membebaskan mereka mengambil 

keputusan. Dalam Creswell (2010, hlm. 133) mengungkapkan bahwa peneliti juga 

harus mengungkapkan resiko ketidak-rahasiaan tersebut, seperti terbongkarnya 

data dalam laporan akhir yang mungkin tidak mereka harapkan, informasi yang 

mungkin melampuai batas hak-hak orang lain yang seharusnya disembunyikan”.  

Dalam analisis data untuk penelitian kualitatif, peneliti menjaga identitas 

partisipan dengan menggunakan nama alias atau samaran partisipan dan tempat-

tempat tertentu. Untuk penulisan laporan penelitian juga, peneliti menggunakan 

tata bahasa sesuai dengan faedah kepenulisan karya tulis ilmiah. Sedangkan 

penyebaran hasil penelitian ini dilakukan jika instansi-instansi terkait yang 

membantu proses penelitian meminta feedback yang diberikan oleh peneliti. 


