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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu , “penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, padasuatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” (Moleong, 2007 hlm. 6). Peneliti 

berupaya mendeskripsikan bagaimana peran gender dalam memilih menjadi sekretaris 

serta menganalisis faktor pendorong seseorang ingin menjadi sekretaris. Alasan lain yang 

menjadi faktor peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah informasi yang harus 

bersifat aktual serta sumber informasi didapatkan langsung dari sumber partisipan 

penelitiannya tentu menjadi rasionalisasi untuk memilih pendekatan kualitatif. Dan yang 

terakhir adalah penelitian ini berusaha memperoleh gambaran nyata serta tidak menguji 

hipotesis, gambaran yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh dari partisipan 

penelitian. Hal itu sama dengan yang dinyatakan oleh Creswell (2010, hlm. 4) bahwa : 

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna 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 partisipan, menganalisis data 

secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan 

menafsirkan makna data. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini berawal dari 

masalah yang terjadi dalam masyarakat lalu diteliti oleh para peneliti dengan cara 

merasakan keadaan langsung di lokasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali serta mendalami makna melalui proses 

yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, hal tersebut ditujukan 

untuk mengumpulkan data dari partisipan sebagai hal yang perlu dianalisis serta 

diinterpretasikan dari hal bersifat khusus kedalam tema umum yang dideskripsikan secara 

utuh dalam bentuk kata-kata sehingga penelitian ini dapat dipahami. 

 



 
 

Luthfi Duto Oetomo ,2018 
PERAN GENDER DALAM PEMILIHAN SEKRETARIS KELAS di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono 

(2009, hlm. 29) bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Dengan menggunakan studi deskriptif penelti 

mengharapkan adanya kedalaman informasi, sesuai dengan alasan yang diungkapkan peneliti 

sebelumnya tentang penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini, dalam penjelasan 

Arikunto (2009, hlm. 234) menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, 

gejala atau keadaan”. Hal tersebut diperjelas dengan yang dinyatakan oleh Nawawi dan 

Martini (1994, hlm. 73) bahwa “Metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu 

keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum 

berdasarkan fakta-fakta historis tersebut”. 

  Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis memusatkan perhatian terhadap 

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian 

diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran 

gender dalam memilih menjadi sekretaris kelas pada peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 

4 Bandung secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkan dapat mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi 

peran gender dalam lingkungan sekolah khusunya dalam kelas. 

 

3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian 

 3.2.1 Partisipan Penelitian 

Partisipan utama dalam penelitian ini adalah mereka yang memegang jabatan 

menjadi sekretaris kelas. Penelitian tentu memerlukan informasi sebagai sumber kajian 

yang dipergunakan. Menurut Raco (2010, hlm. 190) menjelaskan bahwa “Pertama , 

partisipan adalah mereka yang tentunya memiliki informasi yang dibutuhkan. Kedua, 

mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalaman atau memberikan 
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informasi yang dibutuhkan. Ketiga, benar-benar terlibat dengan sengaja, peristiwa masalah 

itu, dalam arti mereka mengalaminya secara langsung. Keempat, bersedia untuk ikut dan 

diwawancarai. Kelima, mereka harus tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan 

dan kesadaran akan keterlibatannya. Jadi, syarat yang utama yaitu kredibel dan kaya akan 

informasi yang dibutuhkan”.  

Berdasarkan penjelasan Raco diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipan 

penelitian adalah orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data 

yang benar benar terlibat langsung dalam suatu peristiwa yang akan diteliti. Kecakapan 

partisipan dalam memberi informasi berupa data sangat penting untuk menjadikan 

penelitian yang tepat dan akurat. Dalam kata lain, peneliti tidak menggunakan seluruh 

populasi sebagai partisipan penelitian melainkan mengambil partisipan penelitian yang 

dapat mewakilkan dari informasi penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah gender yang memilih untuk menjadi sekretaris 

kelas. Sampel tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan minat untuk memiliki jabatan 

didalam kelas sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk 

menambah informasi dan pandangan lain tentang peran gender dalam memilih menjadi 

sekretaris, peneliti mengambil secara acak partisipan yang tidak mempunyai keinginan 

memiliki jabatan didalam kelas. Hal yang dilakukan penelitian merupakan penerapan dari 

teknik purposive sampling dan random sampling. 

Teknik sampling yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah purposive 

samplimg dan random sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

data dengan pertimbangan tertentu. Maksud pertimbangan disini yaitu menurut tujuan 

penelitian yang akan dicapai misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014, hlm. 53). 

Adapun gambar tiga elemen dalam situasi sosial : 
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 Gambar 3.1 

Tiga elemen dalam situasi sosial 

Place/tempat 

 

 

 

 

 

 

 

Actor/orang         Activity/kegiatan 

                Sumber : Sugiyono, 2014, hlm.50 

 

 

Situasi sosial atau objek penelitian merupakan hubungan antara kegiatan yang 

dilakukan pleh pelaku/aktor dan terjadi pada tempat tertentu, objek ini yang perlu dikaji 

oleh peneliti secara mendalam. 

Selain menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan 

teknik random sampling yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang semakin 

berkembang, pertimbangannya adalah untuk mengetahui lebih jauh informasi dari 

partisipan lainnya yang belum ditentukan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2003, hlm. 74) 

menjelaskan bahwa “random sampling adalah teknik pengambilan data dimana semua 

individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan 

yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel”. Pada akhirnya dengan menggunakan 

purposive sampling dan random sampling peneliti mengharapkan mendapatkan informasi 

yang komperhensif dari objek penelitian ini, purposive sampling dilakukan untuk 

menetukan partisipan penelitian yang utama serta dapat mewakili informasi yang 

dibutuhkan. Sebagai pelengkap random sampling digunakan untuk mendapatkan informasi 

pendukung yang tidak didapatkan dari partisipan penelitian yang telah ditentukan. Secara 

singkat partisipan penelitian yang diperlukan dalam penelitian peran gender dalam memilih 

menjadi sekretaris kelas digambarkan pada tabel berikut : 

Social 

Situation 
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Tabel 3.1 

Partisipan Penelitian 

 

Informan Pokok Informan Pangkal 

 Gender yang memilih menjadi 

sekretaris kelas 

 Gender yang tidak menginginkan 

memegang jabatan dikelas 

 

 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandung, hal yang 

mendasari peneliti melakukan kegiatan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Bandung adalah tempat dimana awal mulanya peneliti menemukan masalah yang 

menjadikan dasar atau judul dalam penelitian ini. Ketika peneliti melakukan program 

praktik penegenalan lapangan (PPL) pada semester sebelumnya, peneliti melihat masalah 

yang terjadi di tempat tersebut yang dikaitkan dengan mata kuliah yang sudah dipelajari 

oleh peneliti yakni mata kuliah kajian gender. Selain itu berdasarkan judulnya yakni peran 

gender dalam memilih menjadi sekretaris kelas, maka penelitian ini ditujukan kepada 

sekolah khusunya kelas. Oleh karena itu, peneliti dapat mengamatai, meneliti dan 

memahami situasi sosial tersebut. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 3.3.1 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang langsung dilakukan 

oleh seorang peneliti. Karena observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke 
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lapangan dan melihat situasi atau fenomena yang ada disekitarnya. Secara sederhana 

observasi dapat dikatakan sdbagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui fakta 

dari suatu kegiatan atau peristiwa yang diamati dari jarak yang dekat dan direkam serta 

dicatat. Observasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan tepat 

karena dengan peneliti menggunaka teknik observasi ini peneliti merasakan langsung 

situasi yang sedang terjadi. 

   Menurut Bungin (2010, hlm. 115) menyatakan bahwa : 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya  

 

Sedangkan menurut Sugiyono (2008, hlm. 145) menyatakan bahwa, “Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik lain. Kalau wawancara dan kuisioner selalu dikomunikasikan dengan orang, 

maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek – objek alam yang lain”. 

Maka dari itu metode ini dilakukan dengan maksud untuk melihat dan mengamati keadaan 

dilapangan secara langsung dan sengaja diadakan oleh peneliti dengan menggunakan alat 

indra khususnya mata untuk memperoleh data atau gambaran yang lebih luas mengenai 

masalah yang sedang diteliti dan juga dapat melihat bagaimana kejadian langsung ada di 

lapangan. Pentingnya panca indra terutama mata dalam kegiatan observasi digunakan 

untuk merekam segala sesuatu. Bila panca indra memliki peran yang sangat penting dalam 

observasi, kedudukan observasi pun memiliki kedudukan yang penting dalam ilmu 

pengetahuan. 

Ada beberapa bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut 

Bungin (2011, hlm 118) yaitu “Observsi partisipasi, Observasi tidak terstruktur, dan 

Observasi Kelompok tidak terstruktur”. Berdasarkan bentuk tersebut maka peneliti 

menggunakan observasi partisipasi untuk penelitian ini. Karena peneliti fokus terhadap 

gambaran yang akan mendapatkan informasi yang akurat tentang peran gender yang ada 
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di lingkungan sekolah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

observasi dikemukakan oleh Bungin (2010, hlm. 117) yaitu : 

1) Hal-hal apa yang hendak diamati 

2) Bagaimana mencatat pengamatan 

3) Alat bantu pengamatan 

4) Bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diteliti. 

Sedangkan pengertian Observasi partisipasi sendiri menurut Bungin (2011, hlm 

119) bahwa “Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui 

observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta 

berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan”. Karena peneliti mengharapkan 

informasi dan data yang akurat, maka peneliti dapat langsung menyelami aktivitas objek. 

 3.3.2 Wawancara 

Mendapatkan informasi sebagai tujuan utama dari penelitian mengharuskan 

peneliti berudaha mendapatkan informasi yang detail, observasi/pengamatan dalam 

penelitian tidak akan memberikan cukup informasi bagi peneliti. Menurut Nasution (1998, 

hlm 69) menyatakan bahwa “Dalam sebuah penelitian kualitatif, observasi saja belum 

memadai, itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan wawancara”. Dengan adanya 

interaksi dengan subjek penelitian memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Sedangkan menurut Anas Sudijono (1996, hlm. 82) ada beberapa kelebihan 

pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya “pewawancara dapat melakukan 

kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang 

diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas 

bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna”. 

   Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bungin (2010, hlm. 108) yakni : 

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. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan bertatap muka serta mengajukan 

pertanyaan seputar bahasan yang sedang diteliti yaitu mengenai keterkaitan peserta didik 
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dalam memilih menjadi sekretaris kelas. Apa saja yang menjadi faktor pendorong seorang 

perempuan ingin menjadi sekretaris dan sebaliknya yang menjadi faktor penghambat 

seorang laki-laki tidak menginginkan menjadi sekretaris kelas. Sementara itu, waktu dan 

tempat disesuaikan dengan kesediaan informan, waktu untuk melakukan wawancara pun 

tidak hanya dilakukan sekali tetapi dilakukan sampai kebutuhan data dapat dirasa valid dan 

telah menemui titik jenuh pada tiap-tiap jawaban informan, hal ini dilakukan guna 

mendapatkan data yang valid dan akurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan 

keasliannya. 

 3.3.3 Studi Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2009, hlm. 236) menyatakan bahwa “studi dokumentasi sebagai 

suatu teknik yang digunakan dan mencari data mengenai hal-hal atau catatan-catatan, 

buku-buku, surat kabar, prasasti, kajian kurikulum dan sebagainya”. Hal ini juga senada 

dengan yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi (2005, hlm. 133) yang menyatakan bahwa 

“Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama 

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 

dengan masalah Sugiyono (2014, hlm. 82) mengemukakan bahwa : 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto-foto, gambar 

hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung film dan lain-lain.  

Dari beberapa pengertian para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

studi dokumentasi ini memperoleh berupa gambaran nyata yang sudah didokumentasikan 

oleh peneliti dapat berupa gambar, foto, video, tulisan atau catatan dan lain-lain. Lincon 

dan Guba (1985, hlm. 276-277) menjelaskan tentang dasar data-data yang perlu 

dikumpulkan dalam studi dokumentasi, yaitu : 

1) Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena mudah 

diperoleh dan relatif mudah. 

2) Merupakan informasi yang mantap, baik dalam penegertian, merefleksikan 

situasi secara akurat, maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan 

didalamnya. 

3) Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi yang kaya. 
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4) Keduanya merupakan sumber resmi yang tidak dapat disangkal, yang 

menggambarkan kenyataan formal. 

5) Tidak seperti sumber pada manusia, baik dokumen maupun catatan non kreatif, 

tidak memeberikan reaksi dan respon atau perlakuan peneliti. 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dapat berupa foto organigram yang ada di 

setiap kelas mengenai struktur organisasi kelas mulai dari wali kelas sampai dengan yang 

paling bawah, selain itu catatan dari hasil wawancara serta bukti rekaman suara ketika 

sedang wawancara, semua itu dikumpulkan guna proses analisis dan bisa dilakukan analisis 

kembali kalau ada kekeliruan dalam hasil analisis yang dilakukan peneliti sebelumnya. 

 3.3.4 Studi Literatur 

Teknik ini digunakan karena peneliti sangat memerlukan teori-teori yang dapat 

mendukung dalam terlaksananya penelitian ini. Karena dalam kegiatan ini peneliti 

membedah buku, jurnal ataupun penelitian yang telah ada sebelumnya yang dapat 

dijadikan acuan atau referensi yang identik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Menurut Kartono (1996, hlm. 33) menyatakan bahwa “Studi literatur adalah teknik 

penelitian yang dapat berupa informasi data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti yang didapat dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, kisah sejarah, dokumentasi, 

dan lain-lain”. 

Dalam teknik ini juga, peneliti membaca dan menganalisis konsep-konsep yang 

berkaitan dengan gender, jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh peneliti terdahulu 

mengenai peran gender. Tidak hanya gender, peneliti mencari konsep-konsep mengenai 

kesekretarisan dalam berorganisasi. Peneliti harus membedah banyak sumber yang 

berkaitan dengan gender dan kesekretarisan guna mendukung pernyataan dari yang 

diperoleh langsung dilapangan seperti subjek penelitian atau yang berperan langsung 

dalam sesuatu yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

3.4 Triangulasi 

Triangulasi adalah upaya menggabungkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai pemeriksaan validitas data, hasil observasi, wawancara dan dokumenstasi 

diubah menjadi satu data yang utuh. Sugiyono (2014, hlm. 84) mengemukakan : 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 
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pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 

Mengumpulkan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang 

berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-

tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif 

dari partisipan akan menambah validitas penelitian (Creswell, 2010, hlm. 286-287). Kegiatan 

observasi, wawancara dan dokumentasi mewakili teknik pengumpulan data. Melalui perspektif 

waktu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan adalah pagi dan siang, hal ini terkait dengan 

waktu kegiatan peneliti mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data yang telah 

disebutkan. 

Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif bertujuan bukan untuk mencari kebenaran 

tentang fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 

ditentukan. 

Gambar  3.2 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

 

Sumber : Sugiyono (2014, hlm. 273) 

 

Bagan diatas menunjukan proses triangulasi yang didapat dari teknik pengumpulan data. 

Pertama yakni pemeriksaan data yang diperoleh melalui observasi lalu diperiksa kembali melalui 

wawancara dan dokumentasi untuk menakar apakah hal yang terlihat dalam observasi sesuai 
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dengan perspektif peneliti, temuan-temuan baru akan didapatkan dari proses tersebut dikarenakan 

peneliti belum mengetahui maksud, tujuan serta makna atas setiap tindakan partisipan penelitian 

yang peneliti amati. Dengan melakukan pemerikasaan tiga teknik pengumpulan data tersebut dan 

perbedaan data antara tiap-tiap teknik maka peneliti yang bersangkutan untuk memastikan bahwa 

data yang didapatkan peneliti adalah data yang sebenar-benarnya terjadi dan dapat 

dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. 

Dengan adanya triangulasi sumber data atau informasi, maka akan memudahkan peneliti 

untuk mengklasifikasikan responden atau sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui 

triangulasi sumber informasi tersebut, peneliti dengan mudah akan membuat sebuah formula 

mengenai kriteria responden yang dibuthkan oleh peneliti. Secara visualisasi dapat digambarkan 

teknik triangulasi sumber informasi tersebut sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.3 

Triangulasi dengan Tiga Responden  

 

 

 

 

 

Sumber : www.pdii.lipi.go.id (sutopo:2006) 

Gambar tersebut, menjelaskan mengenai triangulasi sumber informasi yang dijadikan 

sebagai teknik untuk memperoleh informasi dengan cara menentukan responden yang berbeda-

beda agar informasi yang didapat lebih akurat kredibilitasnya. 

Adapun untuk mencapai kredibilitas yang akurat menurut Sugiyono (2012, hlm. 371) maka 

ditempuh langkah sebagai berikut : 

DATA WAWANCARA 

RESPONDEN 1 

RESPONDEN 2 

RESPONDEN 3 

http://www.pdii.lipi.go.id/
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

Menurut Wiliam Wiersa dalam Sugiyono (2012, hlm. 372) “triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu”. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan terhadap informasi yang diberikan 

guru atau wali kelas, siswa kelas VIII, dan siswi kelas VIII. 

3.5 Analisis Data 

 Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 89) bahwa “analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian”. Penjelasan Miles dapat diartikan bahwa dalam penelitian kualitatif 

proses analisis secara umum dilakukan pada setiap proses penelitian, dimulai tahapan awal sampai 

dengan pelaporan penelitian analisis barulah dapat selesai. 

 Dalam analisis data yang dilakukan di penelitian kualitatif peneliti harus terus melakukan 

analisis sampai akhir penelitian, hal serupa disampaikan oleh Miles dan Huberman (dalam 

sugiyono, 2014, hlm. 89) menyatakan “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. 

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

besar (Patton dalam Basrowi & Suwandi, 2008, hlm. 91) proses dalam mengatur urutan, 

mengorganisasi dan menguraikan data tersebut terdiri dalam aktifitas reduksi data, menyajikan 

data, dan verifikasi. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan 

analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman dalam Model Interaktif dalam 

melakukan analisis data sebagai berikut : 

Gambar 3.4 
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Model Interaktif dalam Melakukan Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Sugiyono (2014, hlm.92) 

 

 

 3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, 

mengkode, menulusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya 

dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Pada penelitian ini, 

reduksi data dilakukan saat melakukan transkrip sesi wawancara. Transkrip tersebut 

dituangkan dari rekaman audio dalam sesi wawancara.peneliti memilih dan memilah data, 

pernyataan dan informasi dari narasumber yag dapat mendukung penelitian ini dan sesuai 

dengan pokok-pokok yang ada dalam penelitian, hasil reduksi tersebut kemudian 

dituangkan kedalam bentuk teks sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan. 

Reduksi data bertujuan untuk mengklasifikasikan data kedalam beberapa bagian, 

data yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian akan dipidahkan dengan data yang 

kurang memberi informasi, misalnya data lapangan tersebut tidak berkaitan dengan topik 

utama permasalahan bahkan melenceng dan tidak memiliki relevansi.  

Basrowi dan Suwandi (2008, hlm.209) menjelaskan bahwa “Reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan 
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pentransformasikan data kasar dari lapangan”. Dengan jumlah waktu penelitian yang 

panjang, selain data yang didapatkan masih bersifat kasar/acak data pun akan terkumpul 

banyak sehingga reduksi harus dilakukan setelah penelitian selesai. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk keteraturan data dalam penelitian sehingga peneliti tidak mengalami 

kesulitan saat peneliti membutuhkan data dalam satu topik tertentu. 

 3.5.2 Display Data 

Penyajian data atau Display Data merupakan langkah kedua yang dilakukan 

peneliti setelah melakukan reduksi data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh, penyajian data 

yang disusun secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, 

terperinci dan menyeluruh akan lebih memahami aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

setelah melakukan reduksi data peneliti melakukan penyajian data hal ini bertujuan agar 

peneliti lebih mudah dalam mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan menyeluruh, 

sehingga peneliti dapat lebih mudah mendapatkan alur atau jawaban – jawaban pada fokus 

penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan proses 

pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dengan informan 

atau subjek penelitian sehingga mendapat hasil yang akurat. 

   Menurut Sugiyono (2014, hlm. 95) mengemukakan : 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, 

phie chard,  pictogram, dan sejenisnya tetapi dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. 

 

 3.5.3 Verifikasi/Conclusion Drawing 

  Langkah yang terakhir dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah verifikasi. 

Nasution (1998, hlm. 130) dalam pandangannya mengungkapkan bahwa “kesimpulan itu 

mula-mula masih sangat kabu, diragukan, akantetapi dengan bertambahnya data, maka 

kesimpulan itu lebih mendalam. Jadi kesimpulan itu harus senantiasa diverifikasi selama 

penelitian itu berlangsung”. Kesimpulan adalah menyatukan asumsi dengan teori dan temuan 

yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian, peneliti tidak diperbolehkan mengambil 

kesimpulan tanpa memverifikasi data terlebih dahulu. Kesimpulan juga merupakan 

menghubungkan temuan dengan teori yang dipelajari dalam satu topik yang ada dalam 
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penelitian sehingga kesimpulan yang ditarik oleh peneliti memeliki dasar yang kuat dalam 

penyampaian dan keabsahan simpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

  Menurut Sugiyono (2014, hlm. 99) menjelaskan bahwa “kesimpulan dlam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remag atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori”.  

3.6 Isu Etik 

Peneliti berusaha mengamati fenomena sosial serta mendeskripsikannya dengan apa 

adanya sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan pengamatan peneliti di lokasi penelitian, 

tersususnya pengetahuan yang tidak menduga-duga dan atas dasar informasi yang telah 

dikumpulkan dan sesuai dengan kenyataan. 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem patriarki dalam pembentukan 

organisasi kelas, sikap guru dan siswa terhadap kesetaraan gender dan yang paling utama 

mengetahui peran gender dalam pemilihan sekretaris kelas pada kelas VIII di SMP Negeri 4 

Bandung. Perempuan yang memimpin kelas dan laki-laki yang menjadi sekretaris kelas sebagai 

subjek dan partisipan penelitian. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian, salah 

satunya tidak akan merugikan dan tidak membahayakan pihak yang terkait karena hanya 

digunakan demi kebutuhan akademik. 

 


