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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri 

pada pensiunan Pegawai Negeri Sipil ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor metode kualitatif merupakan metode 

menggunakan pengamatan perilaku yang dapat diamati dan hasilnya 

berupa deskriptif. Kirk & Miller juga mendefinisikan metode ini bergantung 

pada pengamatan pada manusia juga pada bagaiamana 

mengistilahkannya (Moleong. 2012, h. 4). Menurut Sugiyono (Gunawan. 

2016, h. 83 & 85) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus 

pada kondisi objek secara alami dan peneliti sebagai kunci objek 

tersebut. Gunawan juga menjelaskan penelitian kualitatif merupakan 

penelitian pada manusia dan sosial yang bertujuan untuk mendapat 

pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalahnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian secara mendalam melalui pengamatan yang berfokus pada 

manusia dan hasil berupa penjelasan deskriptif. Hal ini sejalan dengan 

tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi konsep diri pada wanita pensiunan PNS. 

B. Tema/Pola yang Diungkap 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tema yang 

akan diteliti yaitu: 

1. Konsep diri pada wanita pensiunan Pegawai Negeri Sipil. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada wanita pensiunan 

Pegawai Negeri Sipil. 

C. Subjek Penelitian 

Pada suatu penelitian membutuhkan sampel untuk mewakili ciri-

ciri suatu populasi. Sampling sendiri bertujuan untuk menjaring berbagai 
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informasi dari bermacam sumber sebanyak-banyaknya, sehingga 

dapat memperinci dan menjadi dasar dari suatu rancangan juga teori 

yang muncul. Oleh sebab itu, metode pada kualitatif menggunakan 

purposive sample (Moleong. 2012, h. 223-224). 

Pada penelitian ini, karakteristik subjek yang akan digunakan 

mempunyai ciri-ciri yaitu wanita pensiunan PNS minimal berusia 58 

tahun. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif yang berupaya untuk mengungkapkan 

kondisi, situasi dan perilaku menggunakan berbagai jenis data yaitu 

pengalaman personal, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi, 

introspektif, perjalanan sejarah dan hasil pengamatan visual. Hal tersebut 

menempatkan manusia sebagai instrumen utama penelitian. (Gunawan. 

2016, h. 141-142). Sebagai kunci utama, maka peneliti harus bisa 

menggali lebih dalam mengenai subjek dan  juga harus menjalin 

hubungan yang baik dengan subjek agar subjek mau membuka diri dan 

merasa nyaman. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi saat wawancara 

Pengertian observasi menurut Kartono (Gunawan. 2016, h. 

143) adalah observasi secara disengaja, sistematis dan ada 

pencatatan. Sedangkan menurut Poerwandari observasi dinilai 

metode yang tua dan paling dasar karena peneliti ikut berperan 

langsung Metode observasi juga memiliki manfaat yaitu dapat 

memaksimalkan kemampuan pengamat, dapat merasakan apa yang 

dirasakan subjek, memungkinkan pengamat dan subjek membentuk 

suatu pengetahuan, pengamat juga dapat menangkap pandangan 

dari sudut pandang subjek (Moleong. 2012, h. 175). 

Adanya observasi ini akan membantu mengetahui perilaku 

subjek. Tujuan observasi ini juga untuk mengetahui dan mengenali 
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lingkungan tinggal subjek, kegiatan subjek sehari-hari, hubungan 

subjek dengan lingkungan, masyarakat maupun teman sebaya, 

perilaku subjek dengan lingkungan sekitar dan perilaku saat 

wawancara, bahasa tubuh hingga akhirnya akan membantu 

mendukung dalam pengambilan data penelitian ini. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2012, h. 186) wawancara adalah 

percakapan antara dua orang yaitu pewawancara (interviewer) yang 

menanyakan pertanyaan sedangkan terwawancara (interviewee) yang 

ditanyai maupun yang menjawab dan percakapan tersebut memiliki 

maksud tertentu. Sejalan dengan Moleong, Kartono (Gunawan. 2016, 

h. 160) menjelaskan wawancara adalah adanya dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik dan terdapat proses tanya jawab lisan, 

dimana percakapan tersebut terarah. Pada wawancara kualitatif, 

peneliti mengarahkan wawancara sehingga muncul perasaan, 

persepsi, dan pemikiran interviewee. 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang akan dilakukan 

adalah wawancara menggunakan petunjuk umum, dimana peneliti 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan. 

Petunjuk wawancara ini untuk mencakupnya pokok-pokok yang telah 

direncanakan. Pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan kondisi 

dan keadaan subjek (Moleong. 2012, h. 187). 

Sedangkan pedoman yang menjadi acuan mewawancarai 

subjek dalam penelitian ini yaitu: 

a. Identitas subjek, digunakan untuk mengenali subjek dalam 

pendekatan dipenelitian ini. Identitas yang diungkap seperti nama, 

usia, pekerjaan, pendidikan, tempat tanggal lahir dan lain-lain. 

b. Latar belakang menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, digunakan 

untuk mengetahui awal mula menjadi PNS hingga saat ini menjadi 

pensiunan PNS. 
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c. Interaksi subjek dengan keluarga, lingkungan, kawan sebaya 

digunakan untuk mengetahui relasi sosial subjek. 

d. Masalah-masalah yang dihadapi subjek sebelum dan setelah 

menjadi pensiunan PNS, digunakan untuk mengetahui bagaimana 

konsep diri subjek setelah pensiun dari PNS, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep dirinya. 

E. Metode Keabsahan Data 

Teknik-teknik untuk menguji keabsahan data antara lain 

perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamat, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan 

pengecekan anggota (Moleong. 2012, h. 227). 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu triangulasi, 

ketekunan pengamat, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan cara untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi yang ada dalam suatu studi saat 

mengumpulkan data mengenai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan (Moleong. 2012, h. 332). Menurut Gunawan (2016, h. 

218) triangulasi data sebagai proses pemantapan validitas dan 

reliabilitas data juga sebagai alat bantu menganalisa di lapangan. 

Denzin membedakan menjadi empat macam triangulasi untuk teknik 

pemeriksaan yang menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori 

(Moleong. 2012, h. 330). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber menurut Patton yang nantinya akan membandingkan dan 

mengecek informasi yang didapat melalui alat dan waktu yang 

berbeda. Hal tersebut dicapai melalui membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara dan saat wawancara peneliti 

menggunakan alat perekam suara. Kemudian menggunakan 

triangulasi dengan metode menurut Patton pengecekan data hasil 
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penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Hal tersebut 

dicapai melalui wawancara dengan informan yang berbeda untuk 

mengetahui kebenarannya. Kemudian menggunakan triangulasi teori, 

menurut Licoln dan Guba fakta dapat diperiksa kepercayaannya 

dengan satu teori atau lebih, sedangkan menurut Patton kepercayaan 

tersebut dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding (rival 

explanation). Hal tersebut dapat dicapai melalui menguraikan pola, 

hubungan serta penjelasannya sehingga menggunakan logika 

memikirkan kemungkinan logis yang dapat menunjang penjelasan 

data tersebut (Moleong. 2012, h. 330-332). 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari unsur-unsur 

yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian 

memfokuskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, sehingga peneliti 

mengamati dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol (Moleong. 2012, h. 330). 

3. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dengan 

cara mengekspos data hasil akhir yang didapatkan melalui diskusi 

dengan rekan sejawat. Hal ini dapat dicapai melalui diskusi dengan 

rekan sejawat yang memiliki pengetahuan mengenai apa yang 

sedang diteliti sehingga peneliti dan rekan sejawat dapat melakukan 

review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. 

F. Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Moleong. 2012, h. 248) 

upaya untuk mengkatagorikan data, memilah sehingga menjadi kesatuan, 

mensintesiskan data, mencari dan menemukan polanya, memilah yang 

penting dan yang tidak penting, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan. Sedangkan menurut Gunawan (2012, h. 209) analisis data 

adalah kegaitan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data, 



37 
 

 

 

memberikan kode atau tanda, dan dikategorikan sehingga dapat 

diperoleh temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Dapat 

disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses dasar dalam memilah 

dan pengelompokkan data ke dalam pola sehingga didapatkan sebuah 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


