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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif deskriptif. Merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan kualitatif dalam psikologi pada umumnya diwujudkan

dalam bentuk eksplorasi, deskripsi, dan interpretasi atas pengalaman-

pengalaman pribadi dan sosial para partisipan (Smith, 2009). Peneliti

akan melakukan penelitian terhadap beberapa pasangan suami istri yang

belum memiliki keturunan.

B. Informan Penelitian.

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah suami istri yang

telah menjalani pernikahan diatas tiga tahun tetapi belum pernah sama

sekali memiliki keturunan. Menurut Sarantakos (Poerwandari, 2005)

prosedur pengambilan sampel penelitian kualitatif umumnya

menampilkan karakteristik :
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1. Tidak diarahkan pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada

kasus kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian.

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

dalam jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan

pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan, dalam arti jumlah atau peristiwa

acak melainkan pada kecocokan konteks.

Pada penelitian ini, penulis mencoba membatasi jumlah sampel

dalam penelitian yaitu dengan karakteristik tertentu. Adapun yang

menjadi karakteristik sampel dalam penelitian yaitu :

1. Pasangan yang sudah menikah, yang tidak mempunyai

keturunan/anak.

2. Pasangan dengan usia 16 – 40 tahun. Peneliti memilih usia 16 – 40

tahun karena pada usia tersebut, merupakan usia produktif bagi wanita.

3. Usia pernikahan minimal 3 tahun keatas.

4. Tidak mengalami masalah kesehatan yang berarti.

Dengan karakteristik yang sudah ditentukan di atas, maka pada

penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

sampel yang diambil untuk penelitian mempunyai karakteristik tertentu.
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C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode

wawancara dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dapat dilakukan dengan catatan lapangan, (Emzir, 2010).

Data dapat diambil dengan menggunakan lebih dari satu teknik

pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini

meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan cara menggunakan wawancara berdasarkan pedoman

wawancara yang telah disusun. Sedangkan pengumpulan data sekunder

didapat dari catatan lapangan langsung.

Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif menggunakan

metode pengumpulan data yang lazim digunakan, yaitu:

a. Metode Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

informan atau orang yang diwawancarai.

b. Catatan lapangan

Catatan lapangan menurut (Moleong 2012) adalah catatan tertulis

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
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D. Prosedur Penelitian.

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam

penelitian dari awal hingga selesai. Tahap-tahap yang harus dilakukan

dalam prosedur penelitian, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Langkah awal penelitian ini adalah mengumpulkan dan

mempelajari sejumlah literatur  dari buku, jurnal, maupun artikel yang

berkaitan dengan dengan pasangan yang belum memilki keturunan.

Sebelum peneliti melakukan penelitian maka terlebih dahulu

menentukan responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tidak hanya eksplorasi teoritis, peneliti juga perlu melakukan eksplorasi

dari data di lapangan kemudian mempersiapkan instrument yang akan

menunjang kelancaran dalam penelitian (Milla, 2010).

2. Tahap Pelaksanaan

Proses penelitian dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik

guna mempermudah proses penelitian dan memberikan lembaran

persetujuan kepada partisipasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

kesediaan responden  untuk diwawancara dan menjelaskan maksud dari

wawancara tersebut.

Setelah partisipan mengisi lembar persetujuan, maka selanjutnya

adalah memilih tempat yang sesuai untuk pelaksanaan wawancara agar

nantinya jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dapat

dijawab dengan jelas dan bebas. Setelah beberapa kali pertemuan
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wawancara selesai peneliti mengucapkan terima kasih dan memberi

responden reward atas kesediaannya membantu penelitian ini.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah wawancara selesai, maka data-data yang telah didapatkan

langsung ditulis ulang dalam catatan wawancara. Kemudian data dari

seluruh sampel digolongkan, dianalisis dan dideskripsikan agar

tergambar hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. Tahap Penyelesaian

Pada tahap akhir penelitian ini, seluruh hasil penelitian sudah

selesai dianalisis. Selanjutnya hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan

dan dipertanggung jawabkan.

E. Validitas dan Reliabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan catatan

lapangan. Sebagaimana dengan penelitian kuantitatif, sebagai suatu

disciplined inquiry, penelitian kualitatif harus memiliki criteria atau

standar validitas dan reliabilitas. Namun demikian, mengingat adanya

perbedaan paradigma yang mendasar antar keduanya, standar validitas

dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif memiliki spesifikasi

tersendiri.

Penelitian ini menggunakan standar kredibilitas. Menurut Lincoln

dan Guba (dalam Bungin, 2003), paling sedikit ada empat standar atau
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kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu

:

a) Standar Kredibilitas.

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam

penelitian kuantitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi

yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), perlu dilakukan

upaya – upaya sebagai berikut :

1) Memperpanjang keikut sertaan peneliti dalam proses

pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam

penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama penelitian.

Dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data,

akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data

yang dikumpulkan.

2) Melakukan analisis atau kajian kasus negatif, yang dapat

dimanfaatkan sebagai kasus pembanding atau bahkan sanggahan

terhadap hasil penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negatif ini

akan lebih mempertajam temuan penelitian.

3) Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
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b) Standar Transferabilitas.

Pada prinsipnya, standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan

empiric yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri,

tetapi dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian.

c) Standar Dependabilitas.

Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar

reliabilitas, adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti

dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan

dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian.

d) Standar konfirmabilitas.

Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit (pemeriksaan)

kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari

pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya

dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan

Bungin (2003), yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
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b. Reduksi Data (Data Reduction)

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,

menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya

dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk

teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel

dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and

Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan

berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah

disajikan.  Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat

aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data

kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /
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verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai

rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai

dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di

lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang

kemudian diambil intisarinya saja.

G. Jadwal penelitian.

Adapun rencana waktu kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

Tanggal Meneliti Proses Penelitian

08 Januari 2013

20 Maret 2013

24 April 2013

29 Mei 2013

11 September 2013

26 juni 2014

18 juli 2014

Sinopsis

Penyerahan Bab I

Penyerahan Bab II

Penyerahan Bab III

Seminar proposal

Seminar Hasil

Munaqasah


