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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian merupakan suatu cara melakukan penelitian 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan. Agar lebih mudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data 

serta agar penyusun mendapatkan data yang tepat, maka penyusun 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

 

A. Jenis dan PendekatanPenelitian 

Penyusunan skripsi ini disusun dengan menggunakan penelitian 

lapangan (field research), penelitian ini bermaksud mengetahui 

fenomena yang terjadi, tentang latar belakang keadaan sekarang, dan 

interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat terkait 

permasalahan yang diangkat peneliti.
1
 

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis 

empiris atau sosiologi hokum adalah pendekatan dengan melihat 

sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologi hokum 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek 

hokum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan 

non hokum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
2
 

Khususnya mengenai tentang Peran Isteri Pencari Nafkah sebagai 

TKW di Luar Negeri di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus. 

  

B. Setting Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di 

Desa Cranggang Kecamatan Dawe KabupatenKudus. 

Waktu penelitian dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

memerlukan waktu yang tepat sehingga penelitian dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu memperoleh 

hasil yang maksimal. Waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu 

tanggal 15 Oktober 2018 sampai 15 November 2018. 

Disamping itu, dalam penelitian harus mengetahui kondisi atau 

suasana yang ada di tempat penelitian tersebut. Suasananya dalam 

penelitian tentunya dalam keadaan baik, dari segi tempat, masyarakat 

dan informan maupun yang lainnya. Jadi pada saat penelitian harus 

mempertimbangkan suasana yang ada, sehingga  penelitian yang akan 
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dilakukan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan 

mendapatkan sumber data yang valid.  

 

C. Subyek penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah keluarga TKW dan 

masyarakat sekitar. Selain itu untuk menggali informasi yang akan 

manjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul, yaitu penelitian 

yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan dengan 

sejelas-jelasnya tanpa memengaruhi objek yang ditelitinya.
3
Artinya 

penelitian ini mendiskripsikan tentang Peran Isteri Pencari Nafkah 

sebagai TKW di Luar Negeri di Desa Cranggang Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

 

D. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 

secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi 

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian 

diolah peneliti.
4
 Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 

data wawancara dan pengamatan langsung dari para pelaku atau 

subyek penelitian yaitu masyarakat sekitar dan keluarga TKW 

sebagai sumber informasi yang dicari. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan 

peraturan perundang-undangan.
5
 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

Observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik 

komunikasi secara langsung peneliti dengan informan yaitu 

keluarga TKW maupun dari pihak tokoh masyarakat dan warga 

sekitar tempat penelitian.
6
 Dengan menggunakan teknik wawancara 
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terstruktur yang mana pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti 

terlebih dahulu, hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban dari istri yang sedang pulang atau suami yang 

ditinggal berdasarkan pokok masalah guna mendapatkan informasi 

yang mendalam. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara 

meneliti apa yang terjangkau oleh panca indra.
7
 Pengamatan ini 

dengan maksud untuk menambah ketajaman penulis terhadap obyek 

penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang fakta dan nyata. 

Observasi ini menggunakan observasi penelitian dengan terjun 

langsung ke lapangan yang akan diamati, yaitu datang langsung ke 

rumah keluarga TKW di Desa Cranggang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai salah satu metode pelengkap digunakan 

untuk memperoleh data autentik yang bersifat dokumentasi baik 

data itu berupa catatan harian seperti gambar foto atau vidio, 

transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda, atau catatan 

penting lainnya.
8
 Adapun yang dimaksud dengan dokumen disisnia 

dalah data atau dokumen yang tertulis. Teknik ini dilakukan dengan 

melakukan pencatatan terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi 

yang ada di Desa Cranggang, peraturan maupun arsip-arsip yang 

tersedia. 

 

F. Uji keabsahan data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering dilakukan,  dalam 

penelitian ini penulis menggunakan uji keabsahan data diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru.
9
 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut 
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maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara 

pasti dan sistematis.
10

 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu.
11

 Penelitian ini akan menggunakan triangulasi 

teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.
12

 

4. Mengadakan Member check 

Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data, tujuannya seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
13

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga ditemukannya tema.
14

 Setelah data terkumpul, dilakukanan 

alisis secara kualitatif yaitu metode yang memerlukan data kata-kata 

tertulis, peristiwa, dan perilaku yang diamati. Analisis data pada 

penelitian kualitatif tidak dimulai ketika pengumpulan data telah 

selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung disepanjang penelitian 

dikerjakan.
15

 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam 

kepada para narasumber. Setelah melakukan wawancara, analisis data 

dimulai dengan membuat transkip hasil wawancara, dengan cara 

memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan 

seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan 

apa yang ada di rekaman tersebut. Data tersebut diolah dan dianalisis 

                                                           
10Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), 272. 
11Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), 273. 
12Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), 274. 
13Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), 276. 
14Basrowi dan Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RinekaCipta, 

2008), 91. 
15Basrowi dan Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RinekaCipta, 

2008), 192. 



33 
 

dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, 

diteliti, dianalisis dan disimpulkan. 

                


