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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma & Pendekatan Penelitian

Paradigma yang mendasari penelitian ini adalah konstruktivisme

sosial. Pandangan konstruktivis berfokus pada “proses” interaksi di antara

individu (Cresswell, 2014) yang sesuai dalam penelitian ini dalam

mengkaji konsep diri tentang peran suami dan istri dalam pembagian

tanggung jawab kerumatanggaan yang menempatkan proses komunikasi

sebagai tumpuan dasar dalam membangun peran terebut. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Cresswell (2014),

penelitian kualitatif berarti ketika asumsi dan penggunaan kerangka

penafsiran atau teoritis menjadi permulaan untk membentuk dan

memengaruhi studi permasalahan riset terkait dalam makna yang

dikenakan individu atau kelompok pada permasalahan sosial atau manusia.

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi kehidupan seorang individu,

oleh karena itu menggunakan studi naratif. Studi naratif dapat

didefinisikan sebagai kajian yang menitikberatkan pada narasi, cerita, atau

deskripsi mengenai serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman

individu (Cresswell, 2014). “Naratif” yang dimaksud adalah prosedur

dalam menganalisis cerita yang dituturkan subyek penelitian. Sehingga
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dalam penelitian ini, narasi subyek penelitian menjadi hal utama yang

dijadikan sumber data penelitian.

3.3. Subyek Penelitian

Penentuan sumber data menggunakan strategi sampling purposeful

(Cresswell, 2014), dengan menggunakan bentuk sampling variasi

maksimum. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan sebagian kriteria

yang membedakan tempat atau artisipan, kemudian menyeleksi tempat

atau partisipan yang cukup berbeda pada kriteria tersebut. Dalam

penelitian ini, sampling kriteria yang dibutuhkan adalah pasangan suami

istri yang sedang menjalani pernikahan pada usia pernikahan dalam

rentang lima tahun pertama di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat empat rumah tangga yang

akan menjadi subyek penelitian yang terdiri dari empat suami dan empat

istri yang berdomisili Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pertama, Dhito dan

Rany, sedang menjalani pernikahan di tahun kelimanya. Kedua, Titok dan

Diani, sedang menjalani pernikahan di tahun kelimanya dan telah

dikaruniai satu putri. Ketiga, Didin dan Intan, sedang menjalani

pernikahan di tahun keduanya dan telah dikaruniai satu putra. Keempat,

Hendrik dan Nisa, sedang menjalani pernikahan di tahun keempatnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data kualitatif berupa narasi atau

cerita dari subyek penelitian yang dibagi menjadi beberapa fokus

pertanyaan sebagai menjadi panduan dalam menentukan pertanyaan
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sentral dan sub-pertanyaannya dalam wawancara semi-terstruktur dan

pengamatan sebagai berikut:

1. Ekspektasi pasangan suami dan istri sebelum menikah tentang

konsep menjadi suami/istri/ayah/ibu. Data ini akan dikumpulkan

berdasarkan wawancara satu per satu, dalam hal ini suami dan istri

diwawancara secara terpisah;

2. Tanggung jawab yang dilakukan saat menjadi

suami/istri/ayah/ibu selama di lima tahun pertama. Data ini akan

dikumpulkan berdasarkan wawancara satu per satu, dalam hal ini

suami dan istri diwawancara secara terpisah;

3. Pihak atau hal yang paling memengaruhi pasangan suami dan

istri dalam menjalankan peran rumah tangganya. Data ini akan

dikumpulkan berdasarkan wawancara satu per satu, dalam hal ini

suami dan istri diwawancara secara terpisah;

4. Proses komunikasi saat menentukan pembagian tanggung jawab

kerumahtanggaan antar anggota keluarga. Data ini akan

dikumpulkan berdasarkan wawancara satu per satu dengan

satu-persatu, dalam hal ini suami dan istri diwawancara secara

terpisah. Serta menggunakan pengamatan, peneliti mengamati

secara langsung proses komunikasi, khususnya dalam

melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, yang berlangsung

ketika suami dan istri ada di lokasi yang sama.
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3.5. Teknik Analisis Data

Data kualitatif berupa narasi yang dihasilkan akan diolah melalui

teknik Analisis Domain (Spradley, dalam Bungin 2007). Melalui Analisis

Domain, data akan mampu dianalisis secara umum atau sebatas dalam

tingkat permukaan, tetapi relatif utuh menjangkau obyek penelitian.

Logika teknik ini adalah logika deskriptik. Rangkaian teknis dalam

mengolah data narasi yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Membuat lembar kerja analisis domain;

2. Mengkategorikan data dalam kesamaan tertentu;

3. Kategori data yang sama akan dikumpulkan dalam domain;

4. Membuat daftar dari seluruh domain;

5. Menganalisis kategori dalam domain;

6. Menganalisis antar kategori antar domain.

Tabel 3.1. Lembar Kerja Analisis Domain

Domain Hasil wawancara/pengamatan

Sub-domain yang
teridentifikasi domain

3.6. Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan atau validasi data, peneliti akan

mentriangulasi dengan salah satu strategi validasi dari Cresswell (2014),

yaitu “pemeriksaan anggota”. Strategi pemeriksaan anggota yang

dimaksud adalah, peneliti mengumpulkan pandangan dari para partisipan

tentang kredibilitas dari temuan dan penafsirannya. Strategi ini meibarkan
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pengembalian data, analisis, penafsiran, dan kesimpulan para partisipan

sehingga mereka dapat menilai akurasi dan kredibilitas dari laporan

tersebut. Untuk penelitian ini, pertama, peneliti memvalidasi jawaban

antar suami dan istri dengan menanyakan hal yang sama pada setiap orang

dan mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan pasangannya. Kedua,

data observasi digunakan untuk menambah dan membantu memastikan

keakuratan data wawancara.


