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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. dengan 

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk 

menganalisis. Peran perempuan pekerja dalam peningkatan pendapatan 

keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Metode deskriptif ini dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan 

data yang shahih dan realibel tentang aspek-aspek yang diteliti. Dengan 

metode penelitian ini dapat dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan 

teliti terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung 

Maret–Agustus 2017. 

 

C. Sumber Data Peneliti 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder 

diperoleh langsung dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian guna 
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mendapatkan data yang di perlukan. Untuk menentukan informan penelitian , 

maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel di ambil 

dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu di ambil sebagai 

sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 

memiliki informasi yang di butuhkan oleh peneliti. Adapun yang dijadikan 

informan dalam penelitian ini:  

Tabel III.1 

Gambaran Informan
33

 

No. Nama Pekerjaan Sektor Informal 

1. Ernita Pedagang Keliling/Asongan 

2. Gina Penjual Mpek-mpek 

3. Halimah Pedagang Kelontong 

4. Lasmita Salon 

5. Linda Jualan Barang Harian 

6. Murni Penjahit pakaian 

7. Nurwahidanur Pedagang Gorengan 

8. Permaisuri Penjual Sate 

9. Rosmawati Pembuat Kue 

10. Rosni Pencuci Pakaian 

 

Dapat dilihat bahwa seluruh informan yang dipilih berjumlah 10 orang. 

Semua informan tersebut rekomendasi dari Lurah Tuah Karya karena 

dianggap lebih mengetahui tentang perempuan pekerja di sektor informal 

dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. oleh karena itu peneliti mengambil 

informan yang sekiranya mendapat informasi yang sesuai dengan penelitian 

ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, 

penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan tehnik sebagai 

berikut 

a. Observasi atau Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan secara 

sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya. Observasi 

dilakukan di lingkungan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru 

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara 

lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan. 

Wawancara dilakukan kepada istri-istri yang berkontribusi dalam 

peningkatan pendapatan keluarga, ketua RT 04 yang ada di Kelurahan 

Tuah karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau berkas 

yang mendukung dalam penelitian ini. 

 

F. Validitas Data 

Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi 

diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik 

untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka 

peneliti menggunakan: 

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mandapatkan data secara mendalam, di samping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu  penelitian ini. Ini terutama 

dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 

sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, 

atau berpura-pura. 
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2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Pada 

dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan 

pengecekan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, baik dengan 

cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara), membandingkan apa yang dikatakan di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin 

banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang peneliti 

peroleh.
34

 

 

G. Teknik Analisa Data 

Dalam proses analisa data terdapat 4 komponen utama yang harus 

dipahami oleh setiap peneliti kualitatif yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Kegiatan ini di gunakan untuk memperolah informasi berupa kalimat-

kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan ovservasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh masih berupa data yang mentah yang tidak 

teratur sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur 

2. Reduksi Data 

Merupakan suatu proses seleksi, pengfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi dari fieldnote (data mentah) 

 

3. Sajian Data 

Merupakan rakitan dari organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa matriks, gambar 
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atau skema, jaringan kerja kegiatan atau tabel. Semua dirakit secara teratur 

guna mempermudah pemahaman informasi. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan akhir akan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 

pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang merupakan 

pengulangan dengan melihat kembali data mentah agar kesimpulan yang 

diambil lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. Keempat komponen 

utama tersebut merupakan suatu rangkai dalam proses analisis data yang satu 

dengan yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan, dimana komponen yang 

satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengandung salah satu 

komponen. 


