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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Creswell (2013:4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode-

metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan. Proses  penelitian kualitatif melibatkan 

upaya-upaya penting, diantaranya : mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis 

data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, 

dan menafsirkan data. Cara pandang penelitian bergaya induktif, berfokus 

pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.  

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan paradigma definisi sosial,  

dimana tidak bertolak dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti 

struktur - struktur makro dan pranata - pranata sosial  dalam masyarakat.  

Akantetapi, paradigma definisi sosial  bertolak dari proses berpikir manusia 

sebagai individu. Di dalam upaya merancang, mendefinisikan makna dan 

interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi  

bertanggung jawab. Hal ini mengandung maksud bahwa di dalam bertindak 

atau berinteraksi seseorang tetap berada dibawah pengaruh bayang - bayang 

struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus 

perhatiannya   tetap  mengacu kepada individu dengan tindakannya. 
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B. Tipe Penelitian Studi Kasus 

Penelitian studi kasus (case study research) adalah penelitian yang 

berupa penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi terkait 

beberapa unit atau kasus untuk satu periode atau antar beberapa periode 

waktu majemuk. Penelitian ini  menelaah berbagai karakteristik dari sedikit 

kasus. Dimana kasus tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, 

pergerakan, peristiwa, atau unit geografis. (Neuman, 2017:47-48). 

Dalam penelitian studi kasus secara intensif menyelidiki sehimpunan  

kecil kasus, fokusnya di berbagai detail di dalam setiap kasus dan 

konteksnya. Secara ringkas studi kasus menelaah detail karakteristik internal 

setiap kasus dan juga situasi di sekitarnya. 

Studi kasus memungkinkan untuk menghasilkan teori terbaik. Hal ini 

dikarenakan : Pertama,  terbiasa dengan detail kasus secara mendalam dapat 

menciptakan teori-teori baru dan membentuk ulang teori-teori yang sudah ada 

terhadap kasus rumit atau situasi baru. Kedua, ketika menelaah kasus tertentu 

detail rumit tentang proses-proses sosial dan hubungan sebab akibat menjadi 

lebih jelas nampak. Studi kasus dapat memberikan bukti yang efektif dalam 

peristiwa, proses yang rumit dan terdiri dari beberapa factor yang terjadi 

dalam ruang dan waktu. Penelitian studi kasus dapat pula menggabungkan 

seluruh situasi dan berbagai perspektif di dalamnya. 

Berikut enam kekuatan dalam penelitian studi kasus menurut Neuman 

dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial : 
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1. Validitas Konseptual. Studi kasus dapat membantu membuang, 

mengidentifikasi konsep/variable yang menjadi minat terbesar dan 

beralih kepada inti mereka atau makna penting dalam teori abstrak 

2. Dampak heuristic. Studi kasus memilki sifat heuristic (yaitu memberi 

pelajaran lebih lanjut, penemuan, atau pemecahan masalah). Studi 

kasus membantu dengan cara membentuk teori baru, mengembangkan 

konsep, dan menelaah batasan dalam konsep-konsep yang terkait. 

3. Identifikasi mekanisme kausal. Studi kasus mempunyai kemampuan 

memperjelas detail tentang proses, mekanisme sosial dengan satu 

factor yang mempengaruhi factor lainnya. 

4. Kemampuan mengurai kerumitan dan menelusuri proses. Studi kasus 

mampu menggambarkan secara efektif peristiwa/situasi rumit, multi 

factor dan menelusuri proses sepanjang ruang dan waktu. 

5. Kalibrasi. Studi kasus menyebabkan peneliti mampu menyesuaikan 

ukuran konsep abstrak menjadi pengalaman hidup yang bisa 

diandalkan juga standar-standar yang jelas. 

6. Elaborasi holistic. Studi kasus mampu memerinci semua situasi atau 

proses secara holistic dan memungkinkan penggabungan atas 

beberapa perspektif. 

Studi kasus mempunyai fokus yang lebih rinci tetapi menceritakan kisah 

yang lebih luas. Studi kasus cenderung menghasilkan interpretasi yang kompleks 

dalam bentuk plot yang berkembang atau cerita narasi terkait peristiwa tertentu 

atau tentang orang. Fokusnya pada proses membantu dalam mengungkapkan cara 

persoalan berkembang, munculnya konflik, atau perkembangan hubungan sosial. 
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Sedangkan menurut  Stake (1995) dalam Creswell (2009:20) studi 

kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki 

secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok 

individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti 

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Dimana 

penelitian difokuskan pada gugat cerai yang terjadi pada tahun 2017 di Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan dengan alasan pada kurun waktu 

tersebut terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait tindakan istri yang 

menggugat cerai apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2015, angka gugat cerai mencapai 66%. Di tahun 2016 angka gugat cerai 

mencapai 67%. Sedangkan pada tahun 2017 angka gugat cerai mencapai 87%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2016 kenaikan perceraian yang 

disebabkan gugat cerai yang dilakukan oleh istri hanya 1%. Pada tahun 2017 

kenaikan perceraian yang disebabkan oleh gugatan istri meningkat hingga 20%. 

Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pada tahun 2017. 

Di dalam penelitian ini juga lebih banyak menggunakan pendekatan 

antar personal dimana selama proses penelitian, penulis akan lebih banyak 

mengadakan kontak  dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan lokasi 

penelitian, sehingga diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih 

dalam serta data yang terperinci terkait berbagai hal yang diperlukan dalam 

penelitian. Selain itu peneliti juga berusaha mengumpulkan informasi dari pihak 
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luar selain subyek penelitian, atau dari pengamat untuk menjaga subyektifitas 

hasil penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Pada tahun 2016 hingga 2017 Kabupaten Malang menduduki peringkat 

ke dua se Indonesia dalam tingkat perceraian. Tingginya angka perceraian 

tersebut  70%  merupakan gugat cerai dan 30% merupakan talak. Pada tahun 

2017 angka perceraian yang didominasi kasus gugat cerai di Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang cukup tajam 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya 

perbandingan kasus gugat cerai dengan talak yaitu:  66% : 34% (tahun 2015)  

dan 67% : 33% (tahun 2016). Sedangkan di tahun 2017 perbandingan cerai 

gugat dengan talak yaitu 87% : 13% .  

Hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian terutama pada tahun 

2017 dimana terjadi peningkatan yang signifikan dalam gugat cerai. Oleh 

karena itu peneliti memilih Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang sebagai 

lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian di Kecamatan Kasembon meliputi 

beberapa desa antaralain: Pondokagung, Bayem, Kasembon, Wonoagung dan 

Sukosari. Alasan memilih lokasi ini karena tingginya gugat cerai diwilayah 

tersebut dan peneliti melakukan penelitian langsung pada sumber data agar 

dalam proses pencarian data tentang tindakan sosial perempuan menggugat 

cerai memperoleh hasil penelitian kualitatif yang akurat. Sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan penelitian di lapangan. 
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D. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan subyek yang dapat secara valid 

memberikan data atau informasi sekaligus bahan sesuai dengan objek yang 

diteliti. (Nurul, 2016). Istilah yang digunakan peneliti dalam menunjuk subyek 

peenelitian adalah informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

deviant case sampling atau  sampling kasus penyimpangan (atau disebut juga 

extreme case sampling ).  Teknik ini digunakan pada kasus yang berbeda dari 

pola yang dominan, terpadu, atau karakteristik utama dari kasus-kasus lainnya. 

Tujuannya yaitu untuk menemukan kasus yang tidak biasa, berbeda, atau aneh 

yang tidak merepresentasikan secara keseluruhan. ( Neuman, 2017:300). 

Pada umumnya perceraian dilakukan oleh pihak suami sebagai 

penggugatnya yang dikenal dengan istilah cerai talak. Akantetapi pada 

beberapa tahun terakhir ini, perceraian justru marak dilakukan oleh pihak istri 

yang dikenal dengan istilah gugat cerai. Bahkan pada tahun 2017 perceraian 

yang disebabkan oleh gugatan istri marak terjadi di Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan yang cukup tajam 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 20%. Tingginya angka 

perceraian yang didominasi oleh cerai gugat di Kecamatan Kasembon sebesar 

87% lebih tinggi prosentasenya apabila dibandingkan Kabupaten Malang yang 

cerai gugtnya sebesar 70%. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian di Kecamatan Kasembon khususnya tahun 2017, dimana mengalami 

kenaikan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.  

Pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling sistematis. Sampling sistematis merupakan sampling acak sederhana 



7 

 

dengan prosedur seleksi pintas. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan 

sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang sudah diberikan nomor 

urut. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil nomor 

ganjil atau genap atau dapat juga melalui kelipatan dari bilangan tertentu. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 48 yang merupakan perempuan (istri) yang 

menggugat cerai pada tahun 2017. Dalam penelitian ini diambil kelipatan 5, maka 

sampel yang diambil adalah nomor 1, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. 

 

POPULASI 
      1 11 21 31 41 
      2 12 22 32 42 
    

SAMPEL 

3 13 23 33 43 
 

 
1 25 

4 14 24 34 44 
 

5 30 

5 15 25 35 45 
 

10 35 

6 16 26 36 46 
 

15 40 

7 17 27 37 47 
 

20 45 

8 18 28 38  48 
   9 19 29 39   

      10 20 30 40   
       

Gambar 6 Sampling Sistematis. No Populasi kelipatan 5 yang diambil (1, 5, 

10,15, dst) 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Creswell (2013), prosedur-prosedur pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif, meliputi empat jenis strategi yaitu observasi, wawancara, 

studi dokumen, serta materi audio dan visual. Demikian pula halnya dengan 

penelitian tentang perempuan menggugat cerai ini, cara atau teknik 

pengumpulan datanya dapat dilakuan melalui : 

Diambil Secara 
Sistematis 
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1. Observasi kualitatif merupakan observasi dimana peneliti langsung 

turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas 

individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan terhadap penampilan, sikap maupun 

aktivitas yang dilakukan para perempuan yang melakukan gugat 

cerai, khususnya dilokasi penelitian. Hal itu dilakukan untuk 

memahami makna tindakan dari para informan yang menggugat 

cerai.    

2. Wawancara melalui teknik wawancara mendalam (in-depth 

interview). Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan 

face to face Interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan 

partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat 

dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok 

tertentu) yang terdiri atas enam hingga delapan partisipan per 

kelompok. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan memerlukan 

pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur 

(unstructured) dan bersifat terbuka(openended) yang dirancang 

dalam rangka memunculkan pandangan, opini dari para partisipan. 

Dalam penelitian ini sebagian besar peneliti menggunakan teknik 

wawancara berhadap-hadapan (face to face) dengan subyek 

penelitian, dimana peneliti mengunjungi rumah informan dan 

melakukan wawancara secara pribadi. Ada pula wawancara yang 

dilakukan peneliti melalui telepon dan whattaps.  
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3. Mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Untuk memperoleh 

data pendukung maka dalam penelitian ini juga dilakukan melalui 

studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai 

sumber data tertulis, dengan cara menganalisa terhadap beberapa 

studi kepustakaan yang pernah dilakukan terkait dengan topik 

penelitian (perceraian). Teknik pengumpulan data melalui data 

sekunder ini diperoleh melalui literature, buku pencatatan cerai 

talak dan gugat cerai di KUA ,buku, jurnal, artikel, maupun 

beberapa tulisan seputar perceraian yang dimuat di media sosial 

dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi 

peneliti. 

 

F. Analisa & Interpretasi Data 

Menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), analisis data merupakan 

rangkaian yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri dari 1. Data 

condensation, 2. Tampilan data, 3. Kesimpulan gambar / verifikasi. Hal ini 

dapat dijelaskan seperti pada bagan berikut : 
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Gambar 7 : Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif 

Sumber :Miles & Huberman, (2014).Qualitative Data Analysis : An expanded 

source book (2
nd

 ed) : Sage Publications 

 

 

1. Pengumpulan Data 

Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data di lapangan. 

Dimulai dengan obsevasi untuk mendapatkan fenomena yang terjadi. 

Selanjutnya menentukan instrument pertanyaan, melakukan wawancara, 

dokumentasi audio dan visual yang dapat mendukung penjelasan 

fenomena dan membantu dalam analisis data. 

2. Data Kondensasi 

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, penguraian, dan / atau transformasi data yang muncul  

dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi 

empiris lainnya. Seiring dengan pengumpulan data, terjadi tahapan 

selanjutnya yaitu: menulis ringkasan, mengkodekan, mengembangkan 

tema, membuat kategori, dan menulis memo analitik. Proses 

pengkondensasi / transformasi data berlanjut setelah penelitian lapangan 

selesai, sampai laporan akhir selesai. Kondensasi data merupakan bentuk 

analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" dapat ditarik 

dan diverifikasi. Penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada makna 

dan latar belakang perceraian menurut para perempuan penggugat cerai.  

3. Tampilan  Data 
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Aliran kegiatan analisis arus kedua adalah tampilan data. Secara umum, 

tampilan merupakan kumpulan informasi terkelola, terorganisir yang 

memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Tampilan data dapat 

berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 

dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu, mudah diraih, sehingga dapat melihat apa yang sedang 

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus 

melangkah melakukan analisis menurut saran yang dikiaskan oleh 

tampilan sebagai sesuatu yang mungkin bermanfaat. 

4. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang penting yaitu kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari 

arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis 

dengan mencari hal-hal yang penting. Kegiatan analisis ketiga yang 

penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan 

menurut Huberman & Miles (2014) merupakan sebagian dari satu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya.  

  Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus-menerus. Masalah kondensasi data , tampilan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Telah 



12 

 

dikemukakan bahwa tiga hal utama, yaitu kondensasi data, tampilan data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk membangun wawasan 

umum. 

Demikian proses analisis data yang dilakukan penulis dalam melakukan  

penelitian ini. Diharapkan melalui kegiatan tersebut  penulis memperoleh data 

dan mengalisis secara tepat mengenai tindakan sosial perempuan menggugat 

cerai di Kasembon Kabupaten Malang. 

 

G.  Pemeriksaan Keabsahan Data 

  Menurut Creswell (2014:299) terdapat strategi-strategi  untuk menguji dan 

memastikan validitas internal antaralain : triangulasi data, member checking, 

waktu yang lama dan observasi berulang, pemeriksaan oleh sesama peneliti, 

pola partisipatoris, dan klarifikasi bias peneliti.Validitas didasarkan pada 

kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, 

partisipan, atau pembaca secara umum (Creswell 2014) Berikut strategi 

validitas.  

1. Triangulasi data 

Melakukan pengumpulan data melalui beragam sumber supaya hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dianalisis sepenuhnya. 

2. Member checking  

Member checking dilakukan peneliti dengan menanyakan kembali apakah 

hasil intrepretasi peneliti tentang realitas dan makna yang disampaikan  

sudah akurat. 
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3. Memperpanjang  waktu observasi di lapangan 

Dengan memanfaatkan waktu yang lama di lapangan diharapkan peneliti 

dapat lebih memahami secara mendalam fenomena gugat cerai sehingga 

hasil penelitian akan semakin akurat atau valid. 

4. Pemeriksaan oleh sesama peneliti (peer examination) 

Melakukan diskusi dengan rekan peneliti terkait hasil penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan interpretasi lain selain interpetasi peneliti. 

Diskusi juga dilakukan dengan yang orang yang lebih berkompeten, 

seperti dosen pembimbing. 

5. Pola Partisipatoris 

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan informan dalam tahap penelitian, 

mulai dari perancangan hingga pemeriksaan interpretasi dan kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


