
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang  dihasilkan berupa

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

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan

maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode.53

Peneliti memilih pendekatan ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh

(holistic), dinamis dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan

penelitian dalam melihat bagaimana implementasi pengarusutamaan gender pada

tingkat satuan pendidikan sekolah dasar khususnya di Kota Bandar Lampung,

dimana adalah sebuah fenomena sosial yang memerlukan informasi secara

mendalam dan menyeluruh melalui wawancara mendalam dari masing-masing

informan kunci maupun utama agar terlihat dengan jelas apa yang sebenarnya

terjadi di lapangan.

53 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung,2011, hlm.
195.
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B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, batasan masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus,

yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pentingnya fokus pada

penelitian kualitatif adalah untuk membatasi studi dan membatasi bidang

inquiry.54 Fokus penelitian ini di fokuskan pada kapasitas sumberdaya manusia

dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada tingkat satuan

pendidikan sekolah dasar khususnya di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Gross menyatakan bahw akapasitas individu yang harus dimiliki aparatur dalam

menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai

berikut:55

1) Pengetahuan sumber daya manusia mengenai konsep kebijakan

pengarusutamaan gender.

2) Kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan

pengarusutamaan gender.

3) Tujuan dari konsep kebijakan pengarusutamaan gender.

C. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar

Lampung dipilih menjadi lokasi penelitian dengan alasan Kota Bandar Lampung

merupakan salah satu kota yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Lampung. Penelitian ini dilakukan di dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan lokasi

yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Dinas

54Ibid,hlm, 205.
55Richard M. Steers,Op, Cit., hlm. 55
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Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan badan yang pelaksanaan tugas

bidang perlindungan anak. Dengan demikian diharapkan, Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung dapat menjadi rujukan bagi penelitian. Sedangkan untuk sampel

sekolah dasar, Kota Bandar Lampung dipilih sebagai tempat penelitian

dikarenakan sudah terdapat 8 sekolah dasar yang telah mengimplementasikan

pengarusutamaan gender. Dari seluruh kecamatan diambil sampel sebanyak 2

sekolah dasar yang sudah memasukkan materi gender ke dalam substansi mata

pelajarannya, yaitu SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan SDN 2 Gedong Air

Bandar Lampung.

D. Sumber Data

Kegiatan penelitian tidak akan terlepas dari data yang merupakan bahan utama

untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek yang akan diteliti,

sehingga data menjadi bagian yang sangat penting di dalam sebuah penelitian.

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan

menggunakan berbagai teknik pada saat kegiatan penelitian berlangsung.

Moeloeng menjelaskan bahwa sumber data dibagi menjadi dua. Adapun sumber

data yang juga digunakan dalam penelitian ini mencakup:56

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli

sehingga tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini dari subjek

penelitian baik itu secara individual atau kelompok dan hasil observasi

terhadap suatu benda atau objek. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa

metode, seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data primer

56Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ketujuhbelas. Remaja Rosdakarya,
Bandung.2002, hlm 3
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diperoleh langsung Informan dipilih secara purposef yaitu kepala sekolah serta

beberapa guru matapelajaran.

2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain sebagai perantara. Data

sekunder umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak

dipublikasikan. Data sekunder juga bias berbentuk dokumen-dokumen yang

berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data

sekunder yang berupa data dokumen dan laporan yang berkaitan dengan

keperluan penelitian yang berasal dari sekolah-sekolah yang telah

mengimplementasikan pengarusutamaan gender.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/keterangan/informasi yang diperlukan, maka Teknik

pengumpulan data yang  digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan sebelum dan selama penelitian ini berlangsung yang

meliputi gambaran umum berupa peristiwa, tempat dan lokasi serta benda-

benda dan rekaman audio. Dilakukan secara langsung dan menggunakan

komunikasi interpersonal. Observasi yang dilakukan menghasilkan catatan-

catatan lapangan yang kemudian akan menjadi arsip dan dokumen tertulis dari

setiap perilaku yang teramati selama masa observasi, serta menjadi sumber

data yang cukup penting.
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2. Wawancara Mendalam

Sumber data penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang

dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Maka untuk mengumpulkan

informasi diperlukan teknik wawancara untuk menambah informasi mengenai

masalah yang sedang diteliti. Peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap

yang akan dilalui sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan

bias tercapai dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber dalam

penelitian ini antaralain :

a. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung (Drs.

Doan Irawan)

b. 2 (dua) orang kepala SDN yaitu SDN 2 Rawa Laut (Joko Purwanto, M.Pd)

dan SDN 2 Gedong Air (Hj. Yusni Ulfa, M.Pd)

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan

menggunakan data yang diperoleh orang lain melalui penelitian sebelumnya,

atau yang diperoleh dari sumber tertulis yang terdapat dalam berbagai

referensi buku,surat kabar dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus

dilakukan adalah tahap pengolahan data yaitu :57

57 Sugiyono. Op, Cit.,hlm. 218.
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a. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam

pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan

pokok bahasan penelitian.

b. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok

bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan

pembahasan.

c. Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan

susunan yang sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan.

Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara

Ssistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing,

kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang

benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

G. Validitas Data

Validitas data bertujuan membuktikan antara apa yang sedang diamati oleh

peneliti dengan kenyataan yang ada. Moleong menjelaskan bahwa validitas data

merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil

penelitian. Validitas data dapat diperoleh dengan berbagai proses pengumpulan

data, salah satunya yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik validitas

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data utama untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data utama itu.58

58Moleong, Op, Cit.,hlm. 157
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Triangulasi bertujuan untuk memeriksa kebenaran data-data yang diperoleh pada

fase penelitian di lapangan dengan cara membandingkannya dengan data yang

diperoleh dari sumber lain pada waktu yang berbeda dan menggunakan metode

yang berlainan. Prosedur ini memang memakan waktu yang lebih lama, tetapi

mampu memberikan kedalaman hasil penelitian.59

Teknik triangulasi data menurut Patton dibedakan menjadi empat macam.

Pertamaya itu trianggulasi data atau trianggulasi sumber yang berarti

membandingkan atau mengecek balik suatu data atau informasi melalui alat lain,

misalnya membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

dengan penelitian. Kedua yaitu triangulasi peneliti dimana hasil penelitian dapat

diuji validitasnya oleh beberapa peneliti. Triangulasi teori merupakan validitas

data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori

untuk membaha spermasalahan yang dikaji. Terakhir yaitu triangulasi metode

yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi

dengan metode pengumpulan data yang berbeda.60

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi data atau trianggulasi

sumber sehingga dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beragam

sumber data yang berbeda. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih

diketahui kebenarannya jika digali dari beberapa sumber yang berbeda. Validitas

yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.

59Ibid.
60Ibid.
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H. Analisis Data

Dalam proses pelaksanaannya, tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri

atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi mencakup banyak tahap.

Diantaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi data

danpenarikan kesimpulan atau verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data,

yangtidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-

langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi.

Penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif, yaitu analisis

yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yang terdiri :61

a. Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data,namun

dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik

pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun

penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

b. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun

berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data

yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat,

namunlebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di

dalam datayang telah disajikan.

c. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah

61 Sugiyono. Op, Cit.,hlm. 105
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difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan

relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah

yang ada.


