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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang 

dapat disebut juga dengan metode Artistik, karena proses penelitiannya lebih 

bersifat seni (kurang terpola), dan disebut juga dengan metode interpretative 

karena data hasil penelitiannya dilakukan berkenaan dengan interprestasi terhadap 

data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(Natural setting), diungkapkan oleh (Sugiyono, 2009 : 7-9). Metode ini 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen  kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan 

hasil penelitian lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis 

mendalam (in-depth analysis),yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus 

karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda 

dengan sifat dari masalah lainnya. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bila ditinjau dari sudut tempat penelitian 

dilakukan,penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian kancah 

(fieldresearch). Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat 

tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun 
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lembaga-lembaga pemerintahanTribekti (dalam Hadari, 1998 : 31). Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2014 : 43). Peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif karenaakan meneliti suatu kelompok 

manusia dan suatu kondisi di dalam keluarga yang istrinya menjadi tenaga kerja 

wanita (TKW). Peneliti akan mendeskripsikan kejadian yang faktual atau kejadian 

yang sebenarnya tentang hal-hal yang akan diteliti yaitu Disharmonisasi keluarga 

TKW di kampung TKI, serta alasan yang melatarbelakangi sebagian besar 

masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri,yang berlokasi di 

desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena beberapa alasan 

yang mendasarinya, sebagai berikut : 

a. Karena Tulungagung salah satunya penyumbang TKI terbanyak, dan desa 

paling banyak TKI di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Tanggulturus, 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. 

b. Desa Tanggulturus pernah didatangi oleh dinas ketenagakerjaan, karena 

masyarakat di desa tersebut rata-rata bekerja menjadi TKI/TKW di luar 

negeri, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah pada 
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keluarganya seperti kenakalan anak yang diakibatkan kurangnya kasih 

sayang dan perhatian dari orang tua dan permasalahan lain seperti kawin 

cerai. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

 Menurut Idrus dalam bukunya metode penelitian ilmu sosial yang 

dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

Dalam penelitian ini pemilihan informan/subjek penelitianditentukan 

menggunakan teknik Purposive Random Sample (sampeltujuan/pertimbangan) 

dengan dikombinasi menggunakan teknik Snow Ball (bola salju).Purposive 

Random Sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika 

memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya 

secara acak. Snow Ball Sampling adalah peneliti yang memiliki subjek (informan) 

yang terbatas. Dengan jumlah yang terbatas itu, peneliti akan bertanya kepada 

subjek terdahulu (yang sedang diwawancarai) tentang siapa saja yang dapat 

dimintai informasi terkait dengan tema yang akan diteliti. Jadi maksud dari teknik 

snow ball sampling adalah dari jumlah subjek sedikit, semakin lama berkembang 

menjadi banyak (Idrus, 2009 : 96-97). Adapun subyek dan obyek dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah keluarga tenaga kerja wanita 

(TKW) yang bermasalah, Kepala Desa Tanggul Turus, Ketua RT/RW dan 

masyarakatyang ada di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung. Dimana peneliti memilih subyek ini karena dapat menjelaskan 

bagaimana kondisi sosial keluarga TKW tersebut sehingga dapat menambah data 
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yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian, subyek penetian ini memiliki 

peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan skripsi, karena 

dengan adanya subyek penelitian, peneliti dapat memperoleh data-data yang 

dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria subyek dan informan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Keluarga dan tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah dan telah bekerja 

lebih dari 2 tahun. Keluarga tersebut seperti suami, anak, orang tua, kerabat 

dekatnya dan mantan TKW Jumlah informan 8 keluarga 

b. Masyarakat yang bersedia untuk dijadikan informan dan mengetahui seluk 

beluk keluarga TKW di Desa Tanggulturus. 

c. Kepala Desa Tanggulturus  

d. Ketua RW Desa Tanggulturus 

 Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, maka subyek 

penelitian ini diantaranya adalah  keluarga TKW yang bermasalah sebanyak 8 

keluarga yang terdiri dari suami, orang tua, anak, kerabat dekat dan mantan TKW 

Sedangkan informan penelitian meliputi masyarakat sekitar yang tinggal di Desa 

Tanggulturus, Kepala Desa Tanggul Turus/Staff pengganti, Ketua RW Desa 

Tanggulturus. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat 

penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan 

digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 
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diperlukan, selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan 

masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Nazir, 2014 : 153). 

 Secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi beberapa 

macam, yaitu dapat dilakukan dengan cara wawancara, menyebar angket, 

observasi dan dokumentasi. Menurut Mohammad Nazir dalam bukunya Metode 

Penelitian menyebutkan terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu  

pengumpulan data dengan observasi langsung, pengumpulan data dengan 

wawancara atau interview, pengumpulan data melalui daftar pertanyaan,  daftar 

pertanyaan yang dikirim, studi pendahuluan dan pretest(Nazir, 2014 : 153-195). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara yang dianggap sesuai 

untuk dijadikan metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dengan 

wawancara, pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dan 

dokumentasi. Penjelasan dari setiap point-point diatas sebagai berikut : 

1. Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden (Nazir, 2014 : 170). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk 

memperoleh suatu data dan dikombinasi dengan wawancara tak berstruktur 

adalah wawancara yang dilaksanakan yang tidak berpedoman pada daftar 

pertanyaan. 

 Dalam Day in the Field, Mallinowski menunjukkan sangat pentingnya 

wawancara tak berstruktur dalam melakukan penelitian lapangan dibandingkan 
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wawancara berstruktur yang memiliki dua kelemahan yang diistilahkannya capital 

offense. Di samping itu, apabila esensi interaksi dalam wawancara lebih berfungsi 

untuk mencari pemahaman dibanding menjelaskan, maka harus digunakan 

wawancara tak berstruktur. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan 

wawancara tak berstruktur adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti harus meninggalkan pakaiannya, 

dress down, agar sesuai dengan pakaian yang dikenakan respondennya. 

b. Peneliti harus belajar bahasa dan budaya responden. Hal ini dilakukan 

agar responden memahami bahasa peneliti. 

c. Perlu diperhatikan strategi-strategi nonverbal yang kemungkinan 

mempengaruhi jalannya wawancara, yakni bentuk-bentuk komunikasi 

proxemic, chronemics, kinesic, dan paralinguistic, sehingga dengan 

orang-orang tertentu mungkin akan duduk berhadapan, berdampingan 

atau klesetan. Bentuk pakaian, mimik wajah, gerakan tangan, nada suara, 

kecepatan, dan intonasi suara diterapkan secara berbeda pada orang yang 

berbeda, jenis kelamin yang berbeda, dan kalangan yang berbeda. 

d. Dalam wawancara perlu diperhatikan bahwa kehairan peneliti 

menghasilkan kenangan yang dalam pada responden, dan ini 

mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu gunakan wawancara 

dengan model diskusi sejajar, sebagai si belajar, dan bersikap tidak 

menjaga jarak yang diistilahkan dress down, sehingga hubungan baik 

antara si peneliti dan subyek penelitian diharapkan dapat terbangun 

(Burhan, 2011 : 134-137). 
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2. Pengamatan atau observasi langsung, pengamatan juga digunakan sebagai 

metode utama disamping wawancara untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Pertimbangan digunakannya teknik ini dikarenakan terkadang apa 

yang sering dikatakan orang sering kali berbeda dengan kenyataan yang ada 

di lapangan. Pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. Beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan pengumpulan 

data dengan observasi langsung adalah : 

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya 

(Nazir, 2014 : 154). 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Observasi Terus Terang atau Tersamar. Dalam observasi jenis ini peneliti 

menyatakan keterusterangannya kepada narasumber bahwa peneliti sedang 

melakukan penelitian skripsi. 

2. Observasi Tidak Terstruktur adalah si peneliti tidak mengetahui aspek-aspek 

apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin diamatinya relevan dengan tujuan 
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penelitiannya. Peneliti juga tidak mempunyai rencana tentang cara-cara 

pencatatan dari pengamatan sebelumnya ia memulai kerja mengumpulkan 

data. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi secara 

terus terang dan tersamar. 

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pengamatan tidak berstruktur 

adalah sebagai berikut. 

a. Isi dari pengamatan 

b. Mencatat pengamatan 

c. Ketetapan pengamatan 

d. Hubungan antara pengamat dan yang diamati. 

3. Dokumentasi, menurut (Hamidi, 2014 : 72), metode dokumentasi adalah 

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau 

organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan 

pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. 

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013 : 240), dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi 

dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa 

dokumen penting, foto, buku, majalah, karya-karya dari sumber terpercaya 

yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan info atau data yang 

diperlukan tentang dampak menjadi tenaga kerja wanita (TKW) terhadap 

keharmonisan keluarga di Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

 Setelah peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap berikutnya yang dilakukan adalah 

menganalisis data tersebut secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. 

Menurut (Sugiyono, 2013 : 335) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun, secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung 

secara simultan. Analis data ini digambarkan sebagai berikut: 

 

Bagan 1: Proses Analisis Data menurut Miles and Huberman (1994 : 429) dalam 

Data Management and Analysis Methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Burhan, 2011 hal. 145 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Simpulan: Verifikasi 
Reduksi Data 
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 Berikut ini adalah penjelasan setiap tahapan analisis data diatas, sebagai 

berikut :  

1. Tahap pengumpulan data, dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan 

yang pertama adalah proses pengumpulan data. Kebanyakan data kualitatif 

adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku 

keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan 

menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi 

dan dengan mengunakan alat bantu yang berupa kamera atau video tape. Pada 

tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan 

sejak awal. Proses pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), 

aktivis, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “ alat pengumpulan 

data” (konsep human instrument), peneliti harus pandai-pandai mengelola 

waktu yang dimilikinya, menampilkan diri, dan bergaul ditengah-tengah 

masyarakat yang dijadikan subyek penelitiannya. Adapun proses 

pengambilan data kualitatif biasanya dilakukan dengan cara Partisipant 

Observation (Pengamatan terlibat), yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri 

dalam kegiatan masyarakat yang ditelitinya, sejauh tidak mengganggu 

aktivitas keseharian masyarakat tersebut. Pengamatan terlibat merupakan 

jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang 

menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan 

atau aktivitas yang bersangkutan dan tidak menyembunyikan diri. 

2. Tahap reduksi data, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatanperhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 
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data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi 

data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksaan penelitian 

berlangsung. Jika kegiatan mereduksi ini telah dilakukan, data akan secara 

mudah dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang telah dibuat peneliti. 

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-

pilihan penelit tentang bagian data mana yang di kode, dibuang, pola-pola 

mana yang diriingkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimasudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

3. Tahap penyajian data, langkah berikutnya setelah proses reduksi data adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Hurberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersususn yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti akan 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam temuan tersebut. Kegiatan reduksi data dan proses 

penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses 

analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung 

selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan 

hasil akhir enelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk 
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menghentikan kegiatan penyajian data ini sebelum yakin bahwa semua yang 

seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.  

4. Tahap Verifikasi dan penarikan kesimpulan, tahap akhir proses pengumpulan 

data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai 

penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentuu saja 

sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan 

untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-

kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari 

kebiasaan yang ada di masyarakat). Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, 

penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data 

berlangsun, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja perlu 

disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan 

final. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan 

dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya (Idrus, 2009 : 148-

151). 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang yang 

valid dan reliabel. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut, dalam kegiatan 

penelitian kualitatif dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan 

data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang 

diperoleh. Dengan mengacu Moleong (1994) untuk pembuktian validitas data 

ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan 

temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan 
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disetujui oleh subyek penelitian (perspektik emik). Agar dapat terpenuhinya 

validitas data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan cara antara lain : 

a. Memperpanjang observasi 

b. Pengamatan yang terus menerus 

c. Trigangulasi 

d. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain 

e. Menganalisis kasus negatif 

f. Menggunakan bahan referensi 

 Adapun untuk reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, 

berulang, dan dalam situasi yang berbeda. Guba(dalam Idrus, 2009) menyarankan 

tiga teknik agar data dapat memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, yaitu : (1) 

memperpanjang waktu tinggal; (2) observasi lebih tekun; (3) melakukan 

triangulasi. Lebih lanjut yang diungkapkan Denzim (dalam Idrus, 2009), 

triangulasi yang dimaksud meliputi : (a) menggunakan sumber lebih dari 

satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan 

peneliti lebih dari satu/ganda; (d) menggunakan teori yang berbeda-beda (Idrus, 

2009 : 145). 

 Untuk menguji kebenaran dari isi data tentang interaksi sosial keluarga 

TKW di kampung TKI, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan cara 

pertama, memperpanjang observasi. Peneliti memperpanjang waktu untuk 

melakukan pengamatan dan penelitian di Desa Tanggulturus terkait dengan judul 

interaksi sosial keluarga TKW dikampung TKI, guna mendapatkan data tambahan 

dan mengecek  kebenaran data yang sudah didapat sebelumnya. Kedua, 

pengamatan secara terus menerus. Peneliti melakukan pengamatan dilokasi secara 
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berkelanjutan, telitit dan rinci terhadap faktor-faktor yang  dominan. Ketiga, 

trigangulasi. Peneliti membandingkan data dari sumber yang berbeda, yang 

ditemukan dalam penelitian baik wawancara dengan kepala desa tanggulturus, staf 

balaidesa, penyalur tenaga kerja, kepala sekolah SD  tanggulturus,guru, keluarga 

TKW, masyarakat. Data dari Semua narasumber ini di cek kebenarannya, apakah 

data-data yang diperoleh saling mendukung.  


