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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research).Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

responden. Penelitian ini dapat dilakukan melalui observasi dan 

wawancara.43  

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus yakni menguraikan  dan memberikan  

penjelasan  komperhensif  mengenai beberapa aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial yang menjadi subjek penelitian.44  

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian  

ini  yaitu peran istri yang bekerja dalam meningkatkan ketahanan keluarga 

studi kasus di kecamatan Pelaihari peneliti berinteraksi langsung dengan 

subjek penelitian. 

  

                                                 
43 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet  

ke-4), hlm. 16 

 

44 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan  

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 210-2015. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini difokuskan di ,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut, Kalimantan Selatan.  Tepatnya pada 4 kelurahan yang ada di 

kecamatan Pelaihari.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian ini adalah para istri yang bekerja di kecamatan 

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. 

2. Objek Penelitian ini adalah peran istri yang bekerja terhadap  ketahanan 

keluarga, yang dilakukan di kecamatan  Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu keterangan yang diperoleh mengenai gambaran 

tentang permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengenai hasil observasi dan wawancara dengan responden, serta pengetahuan 

atau pendapat responden dan informan mengenai kasus yang akan diteliti. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informan yang 

diperlukan informasinya untuk memperoleh informasi dalam penelitian 

ini.Selain dari itu ada juga data yang diperoleh dari hasil suatu penelaahan 

terhadap buku dan literatur lainnya sebagai penunjang penelitian tersebut. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian empiris meliputi 

wawancara dan observasi.45 Agar dapat tekumpul data lengkap dan akurat, 

maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan suatu wawancara.wawancara adalah pertemuan antara dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. 46 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang penulis gunakan adalah 

Struktur Interview (wawancara terstruktur). Dimana pertanyaan- pertanyaan 

yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya secara lengkap melalui 

interview guied (pedoman wawancara). 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dari lapangan dikumpulkan, kemudian tahap selanjutnya 

yang dilakukan adalah mengolah serta menganalisis data,yang pokoknya terdiri 

dari langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing, adalah cara memilah data yang telah diperoleh, apabila terdapat 

suatu kekurangan kemudian diperbaiki dan disempurnakan agar 

diperoleh data yang valid. 

                                                 
45 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 

16 

 

46 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 410 
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2. Diskripsi, adalah menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian dan 

dalam bentuk hasil penelitian.47 

F. Analisis Data 

Pada tahap penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh pada penelitian tersebut adalah 

data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan 

juga sebuah tingkah laku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan observasi awal ke lapangan 

tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk 

desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Peran Istri Yang 

Bekerja Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan 

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut)”. 

2. Tahapan pengumpulan data 

Pada tahapan pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data 

dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data 

yang diperlukan. 

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data 

                                                 
47 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo  

Persada, 2002), hlm. 129. 
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Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut diolah dan 

dianalisis secara deskriptif, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan. 

4. Tahap penyusunan laporan 

Pada tahapan ini Penulis menyusun hasil penelitian yang sudah 

diperoleh sesuai dengan aturan sistematika penulisan dan kemudian telah 

disetujui oleh pembimbing, maka selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi 

dan disetujui maka dilakukan penggandaan naskah yang kemudian 

dimunaqasahkan. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


