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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Bogdan dan Taylor (1975, h.5) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh), dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesiskan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. (dalam Moleong, 2002, h.4-6). 

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan 

pada seseorang digunakan metode penelitian kualitatif 

fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai : 

1. Pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal;  

2. Suatu studi tentang kesadaran dari prespektif pokok dari 

seseorang  Husserl (dalam Moleong, 2002, h.14) 
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Dalam hal ini fenomenologi digunakan sebagai perspektif filosofi dan 

juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. 

Fenomenologi memiliki riwayat yang cukup panjang dalam penelitian sosial 

termasuk psikologi sosiologi dan pekerjaan sosial. Fenomenologi merupakan 

pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-

pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Para 

fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. 

(Moleong, 2002, h.14-15). 

 

B. Subjek Penelitian 

 (Creswell, 2015, h.412) peneliti meminta rekomendasi subjek akan 

siapa yang bisa diteliti. Peneliti dapat mengajukan permohonan rekomendasi 

pada saat wawancara berlangsung maupun pembicaraan informal dengan 

subjek yang sedang diteliti. Karakteristik dari subjek penelitian adalah :  

1. Subjek remaja awal hingga dewasa akhir dengan usia 21-58 tahun. 

2. Subjek memiliki pekerjaan. 

3. Dua orang subjek memiliki pekerjaan yang sama dengan orang tua 

dan dua orang subjek memiliki pekerjaan berbeda dengan orang tua 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

pekerjaan yang lebih luas. 

4. Keempat subjek memiliki pengalaman yang berbeda yaitu bekerja 

selama dua sampai enam tahun dan selama 20-35 tahun. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan  bagaimana jenjang pekerjaan 
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seseorang atas pilihan pekerjaannya berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan pekerjaan.    

 

C. Metode Pengambilan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002, h.186). 

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang 

dikemukakan dalam kepustakaan. Peneliti menggunakan Petunjuk Umum 

Wawancara yang dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong, 2002, 

h.187). Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat 

kerangka dan garis besar pokok dirumuskan tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan atau disebut dengan wawancara tak berstruktur. 

Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara 

dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk 

wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses 

dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan 

dapat seluruhnya tercakup.  

Langkah-langkah dalam wawancara (Moleong, 2002, h.192. antara 

lain : 

1. Probing atau mengorek keterangan 
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Yaitu berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas atau 

mendalam. Biasanya dilakukan ketika subjek menemukan pertanyaan 

yang jawabannya tertutup atau ketika subjek tidak sanggup menjawab 

karna kurang mengerti.  

2. Mencatat hasil wawancara atau interview 

Mengumpulkan semua hasil wawancara, bila memerlukan bantuan 

dapat menggunakan tape recorder maupun alat tulis sehingga tidak 

mengganggu jalannya proses wawancara. 

3. Mengakhiri wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti seperti :  

1. Identitas subjek 

2. Identitas orang tua subjek 

3. Pekerjaan subjek 

4. Pekerjaan orang tua subjek 

5. Latar belakang keluarga 

6. Latar belakang pendidikan 

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan 

8.  

4. Observasi 

Yaitu mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama 

beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta 

mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk 

digunakan dalam pilihan penafsiran analisis (Noviardana, 2015, h.16).  
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Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah suatu prosedur 

di mana peneliti mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan 

alamiah tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan dari 

lingkungan yang diamati (Champion & Black, 1999, h.289). 

Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

pekerjaan pada seseorang peneliti akan mengamati bagaimana subjek 

menjawab pertanyaan mengenai karir, profesi orangtua gambaran tentang 

orang tua, latar belakang subjek, lingkungan keluarga subjek, bagaimana 

interaksi subjek dengan teman-teman. Pedoman observasi yang dibuat 

peneliti sebagai daftar antara lain : 

a. Perilaku yang muncul saat wawancara : 

1) Ekspresi wajah tampak menyesuaikan sesuai hal saat diceritakan 

(serius, ceria) 

2)  Menceritakan dengan santai tanpa tekanan 

3) Menceritakan sesuai dengan kenyataan 

4) Semua subjek bercerita terbuka saat menjawab pertanyaan 

b. Ciri-ciri fisik sesuai dengan bidang pekerjaannya 

c. Berpakian sopan dan rapi 

d. Pekerjaan subjek di kantor 

1) Cara kerja subjek 

2) Suasana kerja di kantor 
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D. Uji Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu.Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability).Penerapan kriterium derajat kepercayaan 

(kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari 

nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; 

kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

(dalam Moleong, 2002, h.324) 

Pada saat menetapkan uji keabsahan data yang diperlukan adalah 

teknik pemeriksaan. Dalam teknik pemeriksaan terdapat beberapa kriteria 

teknik pemeriksaan yaitu : 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikut-sertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai 

kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka 

akan membatasi  



54 

 

 

a. membatasi ganggungan dari dampak peneliti pada konteks 

b. membatasi kekeliruan (biases) peneliti 

c. mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak 

biasa atau pengaruh sesaat.  

2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan Pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

dapat.  

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 2002, h.280) adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan (dalam Moleong, 2002, h.280) 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 

dan hipotesis kerja itu. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan 

menjadi: Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
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data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Rumusan tersebut ditarik garis bahwa analisis data bermaksud 

mengorgansasikan data. Data terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan 

tanggapan peneliti, gambar, foto dokumen berupa laporan, biografi, artikel, 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan menggunakan 

analisis dengan Model Perbandingan Tetap. Metode ini juga disebut dengan 

Constant Comparative Method. Secara umum proses analisis datanya 

mencakup : reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan 

hipotesis kerja. Tahapan secara jelas yang akan dilakukan oleh penelitian 

adalah: 

1. Reduksi data 

a. Identifikasi satuan (unit). Peneliti akan mendefinisikan adanya 

satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang 

memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah 

penelitian 

b. Selanjutnya membuat koding dengan memberikan kode pada setiap 

satuan, agar tetap dapat ditelusuri data/satuannya. 

2. Kategorisasi 

a. Menyusun kategori yakni upaya memilah-milah setiap satuan ke 

dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. 

b. Memberikan nama disetiap kategori yang disebut „label‟. 

3. Sintesisasi 

2. Mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainya 
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3. Mengaitkan satu kategori dengan kategori lainya dengan meberi 

nama/label lagi. 

4. Menyusun „Hipotesis Kerja‟ 

Yaitu merumuskan suatu pernyataan yang proposisional.dengan 

mengaitkan pada teori yang masih terkait dengan data, sekaligus 

menjawab petanyaan penelitian. 

 

Bagan 2. Proses Penelitian Subjek 

 

 

Mencari Subjek 

Melakukan 

Wawancara 

Melakukan 

Observasi 

Hasil Wawancara 

dan Observasi 

Menarik Kesimpulan 

Menyusun Koding 




