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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
 
 
 

A.     Desain Penelitian 
 

Desain    penelitian    yang    akan    digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah 

pendekatan   kualitatif.   Menurut  Moleong  pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian 

yang   bermaksud   untuk   memahami  fenomena   tentang   apa   yang   dialami  oleh 

subjek    penelitian,    misalnya   perilaku,   persepsi,   motivasi,   tindakan,   dan   lain 

sebagainya  (Herdiansyah,   2010).   Sedangkan  metode  penelitian  yang  digunakan 

adalah  metode  studi kasus  yaitu  suata  inkuiri empiris  yang  menyelidiki fenomena 

di  dalam  konteks  kehidupan  nyata,  bilamana  batas-batas  antara  fenomena  dan 

konteks  tak  tampak  dengan  tegas  dimana  multisumber  bukti dimanfaatkan  (Yin, 

2009). 
 
 
 
 

B.     Responden Penelitian 

 
1.   Kriteria Subjek Penelitian 

 
Kriteria  subjek   yang  akan  dipilih  untuk   penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut: 

a.   Wanita berusia 40-50 tahun 
 

b.   Bertempat tinggal di Kota Bandung 

c.   Belum pernah menikah 

d.   Bekerja 
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2.   Teknik Pemilihan Subjek Penelitian 

 
Subjek   dalam  penelitian  ini  adalah  tiga  orang  wanita  karir  dewasa 

madya  (dewasa  madya  dipandang  sebagai masa  usia  antara  40  sampai 60 

tahun). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive  sampling  yaitu  teknik  pengambilan  sampel sumber  data  dengan 

menggunakan  tujuan tertentu (Sugiyono,  2009). 

 

 
 

3.   Lokasi Penelitian 
 

Adapun  lokasi untuk  penelitian  ini dilakukan  di Kota Bandung yaitu di 

tempat    tinggal    subjek    penelitian.    Pemilihan    lokasi    penelitian    dapat 

disesuaikan  dengan  keinginan  subjek.  Hal tersebut dimaksudkan agar dalam 

proses pengambilan data subjek dapat merasa aman dan nyaman dalam 

mengungkapka n  jawabannya. 

 

 
 

C.     Teknik Pengumpulan  Data 

 
Teknik     pengumpulan     data     pada     penelitian    ini    dilakukan    dengan 

menggunakan observasi dan wawancara untuk sumber data yang sama secara 

serempak. 

1.   Wawancara 

 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sugiyono (2010) 

mengungkapkan   bahwa   wawancara   adalah   pertemuan   dua   orang   untuk 

bertukar     informasi    dan    ide    melalui    tanya    jawab,     sehingga    dapat 



33  

Nida Muthi Annisa,2013 
Faktor - Faktor Penyebab Wanita Karir Dewasa Madya Menunda Pernikahan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 
 

 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik  tertentu.  Wawancara yang dilakukan 

dalam   penelitian   ini   adalah   wawancara   semi   terstruktur   dalam   kategori 

wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas dan 

lebih mendalam. 

 

 
 

D.     Teknik Analisis Data 

 
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  pengumpulan 

data  berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. 

Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2010)  mengungkapkan  bahwa  aktivitas  dalam 

analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus 

menerus.  Teknik  analisis  data  di  lapangan  untuk  penelitian  ini dilakukan  dengan 

menggunakan tiga tahapan yaitu tahap  reduksi data, penyajian data, dan   verifikasi 

data/kesimpulan. 
 
 

 
Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduksi 

Data                                                      Verifikasi data / 

Kesimpulan 

Gambar 3.1 Analisis Data Miller & Huberman 
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1.   Reduksi Data 

 
Reduksi  data  ini  merupakan  suatu  tahapan  merangkum,  memilih  hal-hal 

yang  pokok,   memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,   dicari  tema  dan 

polanya.   Reduksi  data  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih 

jelas   dan   mempermudah   peneliti   untuk    melakukan   pengumpulan   data 

selanjutnya. Proses ini berlangsung secara terus menerus sejalan dengan 

pelaksanaan penelitian. 

 

 
 

2.   Penyajian Data 
 

Setelah   data   direduksi  maka   kemudian   dilakukan   langkah   penyajian 

data.  Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel,  grafik,  pie 

chard,  pictogram  dan  sejenisnya.  Tujuan  dilakukannya  display  data  adalah 

untuk    memudahkan    memahami   fenomena    yang    terjadi,    merencanakan 

tindakan  selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami.  Seperti  halnya 

reduksi  data  tahapan  ini  akan  terus  berlangsung  hingga  semua  hal  yang 

harus diteliti telah dipaparkan dan disajikan. 

 

 
 

3.   Verifikasi Data/Kesimpulan 

 
Tahap  terkahir  dalam  proses  analisis  data  adalah  verifikasi 

data.kesimpulan.  Kesimpulan  awal  yang  didapat  masih  bersifat  sementara/ 

belum final.  Kesimpulan  yang  diambil dapat dijadikan sebagai pemicu untuk 

lebih memperdalam  lagi proses pengambilan  data berikutnya. 
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E.     Keabsahan data 

 
Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini dapat  dilakukan  dengan  beberapa 

cara sebagai berikut, yaitu: 

1.   Triangulasi 
 

Triangulasi   ini   dilakukan    dengan    melakukan    pemeriksaan    melalaui 

sumber    lain.    Patton    dalam   Moleong   (2011)   mengungkapkan   bahwa 

triangulasi dilakukan dengan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh  melalui  alat dan waktu yang berbeda. 

 

 
 

2.   Ketekunan dalam Pengamatan 

 
Proses   ini   dilakukan   dengan   mencari   secara   konsisten   interpretasi 

dengan  menggunakan  berbagai cara  dalam kaitannya  dengan  proses  analisis 

(Moleong,  2011).  Pada penelitian ini dilakukan usaha yang dapat membatasi 

berbagai  pengaruh  dengan  berbagai cara  yaitu  ketika  sedang  melaksanakan 

pengambilan  data  peneliti menggunakan  alat  perekam (tape  recorder)  yang 

bertujuan untuk merekam isi wawancara dan meminimalkan kemungkinan 

terlewatnya  hal-hal  yang  penting  dari  pencatatan  secara  manual.  Selain  itu 

juga  pencatatan  manual  tetap  harus  dilakukan  agar  dapat  mencatat  hal-hal 

yang dapat terobservasi ketika pelaksanaan pengambilan  data. 

 

 
 

3.   Membercheck 

 
Membercheck  ini  pada  prinsipnya  adalah  konfirmasi  langsung  dengan 

orang-orang      yang      terlibat      langsung      dalam      penelitian      dengan 
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mengkonfirmasi  ikhtisar  hasil  wawancara  (Bungin,   2010).   Pada  penelitian 

ini membercheck dilakukan kepada pemberi data. 


