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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian lapangan (Field 

Research), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data 

secara langsung. (Purhantara, 2010) Dimana peneliti turun langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan wanita karir dan kesejahteraan 

di dalam keluarga. 

Adapun metode pendekatan yang dipakai penyusun dalam 

mengumpulkan data ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moneong 

yang dikutip dari pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa 

kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. (Moleong, 

2007) 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti merupakan lokasi yang bisa dijangkau yaitu 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kecamatan Batumandi memiliki 18 desa, disana banyak wanita karir yang bekerja 

selain mengurus rumah tangganya juga bekerja di luar rumah.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun 

lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini adalah wanita karir yang sudah 

berkeluarga dan berada di Kecamatan Batumandi. Subjek pada penelitian ini 

memiliki beberapa karakteria, yaitu : 

a. Ibu yang sudah berumur 24-50 tahun, karena pada umur tersebut wanita 

karir sudah memiliki anak dan sudah berada pada posisi karir yang cukup 

baik. 

b. Wanita karir yang sudah lama bekerja (sudah 5 tahun bekerja) 

c. Mimiliki suami, karena subjek penelitian ini untuk membantu 

perekonomian keluarga. 

d. Bertempat tinggal di Kecamatan Batumandi. 

Dengan kreteria tersebut subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini 

berjumlah 7 orang, karena peneliti mengambil subjek berdasarkan profesi yang 

dikerjakan oleh wanita karir kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah keadaan ekonomi dan  kesejahteraan keluarga wanita karir.  

D. Data dan Sumber Data 

1. Data-Data 

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder 
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a. Data primer, adalah data empirik yang diperoleh dari informan 

penelitian dan hasil observasi. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui telaah 

kepustakaan. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah informan, yaitu pihak yang dapat 

memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam hal ini adalah wanita karir dalam mencapai kesejahteraan dalam 

keluarganya yang berada di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

E. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

data adalah dengan cara meneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data-data dari masyarakat, sehingga menghindari kesalahan atau kekeliruan 

dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas dari kenyataan yang ada tentang 

keadaan kondisi obyek yang akan diteliti. Pengamatan ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu seperti alat tulis, camera dan lain-lain sebagainya 

dalam rangka melakukan pengamatan, peneliti langsung turun ke lokasi 
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penelitian, mengamati dan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan 

wanita karir dan kesejahteraan dalam keluarga. (Nasution, 2008) 

Pengambilan data melalui observasi ini pun dilakukan oleh peneliti, 

peneliti mengamati keadaan kehidupan informan seperti keadaan fisik rumah, 

keadaan ekonomi ataupun pekerjaan.  

2. Wawancara 

Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan sejumlah data dan 

informasi secara mendalam dari informasi dengan menggunakan pedoman 

wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek meneliti 

secara mendalam utuh dan terperinci untuk mendapatkan informasi. (Masri, 

Singarimbun & Effendi, 1989)  

Teknik pengambilan data secara wawancara pun telah dilakukan oleh 

peneliti, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data langsung 

dari informan.  

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Editing, adalah penulis mempelajari dan meneliti kembali data yang telah 

terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan dan ketidak jelasan 

data 

b. Kategorisasi, adalah penulis menyusun terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun 

secara sistematis dan lebih mudah dipahami. 
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c. Deskripsi, adalah menguraikan dan menyusun kembali data yang telah 

terhimpun dalam uraian sistematis. 

d. Kesimpulan, adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. 

Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan 

objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding , 

yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga 

proses sebelumnya, yaitu editing, kategorisasi, dan deskripsi.  

 


