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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian filed research yaitu 

penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan yang bersifat study deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 

lapangan yaitu wanita-wanita karir. 

b. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

 

B. Subjek dan objek dalam penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah ibu rumah tangga 

yang menjadi wanita karier yang memiliki anak. 

b. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pendidikan keluarga 

pada ibu yang menjadi wanita karier. 
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C. Data dan sumber data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata 

yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dapat 

dipercaya (Arikunto, 2010: 22). Peneliti menggunakan data ini untuk 

mendapatkan informasi secara langsung tentang pendidikan keluarga pada 

wanita karier dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pendidikan keluarga pada wanita karier. Adapun sumber data langsung 

peneliti dapat dari hasil wawancara dengan wanita karier yang sudah 

berkeluarga.  

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang didapat dari sumber selain wanita karier itu sendiri. 

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan 

dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan 

pengamatan. 

a. Informan utama, yaitu ibu rumah tangga yang menjadi wanita karier. 

Misalnya, penulis mendapatkan data dari sumber data dengan cara 

teknik pengumpulan data diantaranya melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

b. Informan tamabahan, yaitu suami, dan orang sekitar lingkungan.  
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D. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data adalah : 

a. Observasi  

    Teknik ini digunakan penulis untuk dapat  mengadakan pengamatan 

secara langsung keadaan lokasi penelitian. Metode observasi digunakan 

untuk mendapatkan data yang mudah diamati secara langsung yaitu 

bagaimana pendidikan keluarga yang dilakukan Ibu wanita karier terhadap 

pendidikan Islam sang anak dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Wawancara  

Wawancara ialah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya 

adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 

    Teknik ini digunakan untuk mendukung keabsahan hasil data dari 

observasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data pokok dan 

data penunjang. 

    Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang 

Implikasi Wanita Karier, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan 

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara 

mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama 

dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis 

besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama dengan 
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pembahasan oleh pewawancara. Dalam hal ini yang menjadi target 

wawancara adalah, ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai 

kantoran. 

c. Dokumentasi 

    Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-

undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode 

pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk 

menggali data yang diperlukan dengan cara melihat catatan-catatan atau 

arsif, berupa foto-foto dan bukti-bukti tertulis lainnya sebagai pendukung 

keabsahan data pokok atau data penunjang. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data. 

a. Koleksi data. 

Yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan  

keperluan dalam penelitian. 

b. Klasifikasi data. 

Yaitu setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan jenisnya untuk mempermudah dalam penyajian data. 

c. Editing data. 
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Yaitu memeriksa atau mengontrol kembali mengenai kelengkapan dan  

kejelasan data yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk meneliti 

kembali data yang sudah terkumpul baik itu berupa kelengkapan jawaban 

atau kekeliruan yang akan diperbaiki  serta untuk melihat kejelasan dan 

kesempurnaan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

Adapun menurut Abdurrahman Fathoni, Editing ialah pemeriksaan 

kembali data hasil penelitian yang tercantum pada interview untuk 

mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara 

jawaban yang satu dengan jawaban yang lain untuk menghindari 

kekeliruan dalam proses analisis data.
25

 Misalnya, memeriksa kembali 

kelengkapan data atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan apakah 

sudah lengkap dan sesuai dengan kehendak dalam penelitian ini atau tidak. 

2. Analisis Data. 

Untuk menganalisis data ini penulis menggunakan deskriptif 

kualitatif terhadap data yang disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan 

dengan metode induktif yaitu pengambilan kesimpulan secara khusus ke 

umum. 

Dan menurut Nana Sudjana, proses berfikir  induktif tidak dimulai 

dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus 

berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris. Data dan 

fakta hasil pengamatan empiris di susun, di olah, di kaji, untuk kemudian 

                                                             
25Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 104 
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ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat 

umum.
26

 

 

F. Prosedur penelitian  

 

Prosedur penelitian yang dilakukan penulis melalui beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tahapan Pendahuluan. 

a. Membuat desain proposal. 

b. Berkonsultasi dengan pembimbing. 

c. Mengajukan proposal skripsi kepada ketua jurusan PAI Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN ANTASARI Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan. 

a. Mengadakan seminar setelah judul penelitian diterima. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan masukan dan arahan-arahan 

pembimbing skripsi. 

c. Memohon surat riset untuk melakukan penelitian. 

d. Menyiapkan pedoman observasi,wawancara dan dokumentasi. 

3. Tahap Pelaksanaan. 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data yang 

diperlukan. 

b. Pengumpulan data dilapangan. 

c. Pengolahan data dan analisis data. 

                                                             
26 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 

h. 7. 
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4. Tahap Penyempurnaan penelitian. 

a. Penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan sehingga disetujui. 

c. Memperbanyak naskah skripsi, selanjutnya dibawa kesidang 

munaqasah untuk diuji dan dipertanggung  jawabkan. 
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