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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan mempelajari secara

ilmiah bagaimana takut sukses pada wanita yang bekerja, maka digunakan

penelitian kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara ketakutan sukses

pada wanita bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975)

dalam Moleong (2002: 3) yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain,

penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak

mengadakan perhitungan.

2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan meneliti beberapa wanita bekerja dengan fenomena takut

sukses wanita bekerja. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian

kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara untuk

penggambaran ketakutan sukses pada wanita bekerja.

Data yang diperoleh secara induktif, bukan dimaksud untuk menguji suatu

hipotesis, melainkan untuk melakukan abstraksi berdasarkan data yang telah

dikumpulkan. Jadi, jika peneliti berusaha menyusun teori tersebut, akan semakin

jelas setelah semua data diperoleh dan dianalisa, karena dalam prosesnya mungkin
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terjadi penyusuaian dengan semakin bertambahnya data yang terkumpul

(Creswell, 2002).

B. Materi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek atau partisipan dalam penelitian ini adalah wanita bekerja yang

jumlahnya kurang lebih empat orang. Berdasarkan kriteria:

a. Wanita yang bekerja atau pernah bekerja.

b. Rentang waktu wanita yang sudah bekerja selama dua tahun, karena waktu

dua tahun bekerja sudah cukup memberikan gambaran keseriusan wanita dalam

bekerja.

c. Wanita yang berhenti bekerja disebabkan karena urusan keluarga.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel tidak diambil secara acak, tetapi justru di pilih mengikuti kriteria

tertentu (Poerwandari, 1998). Menurut Sarantakos (dalam Poerwandari, 1998),

prosedur pengambilan sampel pada penelitian kualitatif umumnya menampilkan

karakteristik:

a. Diarahkan pada tidak jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-

kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian.

b. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik dalam

jumlah maupun karakteristik subjeknya, sesuai dengan pemahaman konseptual

yang berkembang dalam penelitian.
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c. Tidak diarahkan dalam keterwakilan (dalam arti jumlah atau peristiwa

acak) melainkan pada kecocokan konteks.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling. Purposive sampling (Poerwandari, 1998) yaitu pengambilan

sampel berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek yang dipilih karena ciri-ciri

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Ciri-ciri sampel yang digunakan yaitu:

a. Wanita bekerja dengan kriteria minimal sudah bekerja selama dua tahun.

b. Terdaftar sebagai pegawai pada perusahaan swasta.

c. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah empat wanita bekerja pada etnis

melayu, pengambilan subjek sebanyak empat wanita tersebut karena sesuai

dengan karakteristik yang telah disebutkan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya penelitian-penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini

menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan

data. Wawancara yang dilakukan dengan topik dan isu yang sudah ditentukan oleh

peneliti untuk mengungkap pengalaman partisipan mengenai pengalaman yang

mereka alami.

1) Wawancara

Wawancara kualitatif (Barrister dkk, dalam Poerwandari, 1998) dilakukan bila

peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna

subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.Wawancara ini dilakukan
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untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara terbuka. Peneliti berpedoman pada

pertanyaan-pertanyaan wawancara (interview guide) yang telah disiapkan serta

tidak menutup kemungkinan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru.

Wawancara dibangun dengan sejumlah topik dan isu yang sudah ditetapkan

peneliti. Wawancara yang peneliti lakukan kepada partisipan adalah untuk

mengungkap dan mengeksplorasi pengalaman mereka mengenai suatu keadaan

yang dialami.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

breacketing dijelaskan oleh Creswell dalam Kuswarno (2009) adalah proses

penempatan fenomena dalam “keranjang” atau tanda kurung, dan memisahkan

hal-hal yang dapat mengganggu untuk memunculkan kemurnian. Analisis data

yang digunakan dalam penelitian fenomenologi ini ialah analisis data yang telah

dimodifikasi metode Stevick-Colaizzi-Ken dari Moustakas (1994):

1. Memulai dengan deskripsi mengenai pengalaman peneliti terhadap

phenomenon.

2. Peneliti kemudian mencari pernyataan (dalam interview) mengenai

bagaimana individu-individu mengalami topik (phenomenon) tersebut,

membuat daftar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut (horizontalization)

dan perlakukan tiap pertanyaan dengan seimbang (mempunyai nilai yang

sama), dan mengembangkan daftar dari pernyataan yang tidak berulang

(nonrepetitive) atau tidak tumpang tindih (nonoverlapping).
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3. Pernyataan kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (meanings

units), buat daftar dari unit-unit ini, dan menuliskan deskripsi dari tekstur

(deskripsi tekstural) dari pengalaman, yaitu apa yang terjadi disertai

contoh-contoh verbatim.

4. Peneliti kemudian merefleksikan berdasarkan deskripsinya sendiri dan

menggunakan imaginative variation atau deskripsi struktural, mencari

semua makna yang memungkinkan dan perspektif yang divergen,

memperkaya kerangka pemahaman dari phenomenon, dan membuat

deskripsi dari bagaimana phenomenon dialami.

5. Peneliti kemudian membuat deskripsi keseluruhan dari makna dan esensi

pengalaman.

6. Dari deskripsi tekstural-struktural individu, berdasarkan pengalaman tiap

partisipan, peneliti membuat composite textural-structural description dari

makna-makna dan esensi pengalaman, mengintegrasikan semua deskripsi

tekstural-struktural individu menjadi deskripsi yang universal dari

pengalaman, yang mewakili kelompok (responden) secara keseluruhan.

D. Teknik Keabsahan Data

Suatu temuan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian dalam hal

keakuratan atau keabsahan data. Keabsahan data penelitian kualitatif terletak pada

keberhasilannya dalam mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau

mendiskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang

kompleks (Poerwandari, 2001).



28

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data tersebut (Meleong, 2002). Teknik triangulasi

yang sesuai dengan penelitian ini ialah triangulasi sumber, yaitu dengan

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang digunakan dalam metode kualitatif.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilalui dan

dikerjakan dalam suatu penelitian adalah:

1. Tahap Persiapan

Langkah awal dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan

mempelajari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal maupun artikel yang

berkaitan dengan topik ketakutan sukses pada wanita bekerja. Sebelum

peneliti melakukan penelitian maka terlebih dahulu mempersiapkan

instrumen yang akan digunakan yaitu pedoman wawancara, recorder

untuk menunjang kelancaran jalannya penelitian. Kemudian peneliti

melakukan wawancara dan dokumentasi kepada partisipan yang telah

dipilih oleh peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti melakukan pertemuan setelah membuat janji terlebih kepada

partisipan serta menjalin komunikasi yang baik dengan partisipan guna

memperlancar proses penelitian dan memberikan lembar persetujuan
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dengan partisipan. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan maksud dari

wawancara dan mengetahui apakah partisipan bersedia diwawancarai atau

tidak  dan jika nanti masih terdapat informasi yang kurang lengkap maka

partisipan bersedia untuk ditemui kembali.  Peneliti memastikan tempat

yang tepat untuk melaksanakan wawancara agar terdengar jelas dan

partisipan bisa lebih bebas untuk bercerita dan mengeluarkan

pernyataannya. Setelah wawancara selesai, maka penulis mengucapkan

terimakasih dan memberikan reward atas kesediaan partisipan membantu

penelitian ini.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah wawancara selesai dilakukan, maka data-data yang telah

didapatkan, langsung ditulis ulang pada lembar catatan wawancara.

Kemudian data dari seluruh partisipan digolongkan, dianalisis dan

dideskripsikan agar tergambar hasil penelitian yang dilakukan.

4. Tahap Penyelesaian

Pada tahap akhir penelitian, seluruh hasil penelitian sudah selesai

dianalisis. Hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan.


