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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bila dilihat dari segi tujuan adalah berupaya mendeskripsikan 

permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitiannya ialah 

peneleitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki fokus pada banyak metode, 

meliputi pendekatan interpretative dan naturalistik terhadap pokok persoalannya. 

Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan 

empiris yang diteliti penelitian kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah 

pekerjaan, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi dan pekerjaan sehari-hari. 

Peneliti berkedudukan sama dengan subjek penelitian, berusaha memahami 

makna dibalik perilaku yang tampak. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007 : 3). Ciri-ciri 

dominan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif, sumber data 

langsung berupa situasi alami, peneliti adalah instrument kunci, lebih menekankan 

makna ketimbang hasil, analisis data bersifat induktif, dan makna merupakan 

perhatian utama dalam pendekatan penelitian. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian lapangan atau studi kasus. 
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Pernyataan di atas juga dipertegas oleh Creswell, mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang latar tempat dan waktunya alamiah (Creswell, 

1998) 

Paradigma ini juga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi secara kualitatif 

atas data-data penelitian yang telah diperoleh. Sehingga pengertian umum 

mengenai fenomenologi adalah : 

“Pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-

pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam hal 

ini fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang 

lain.” (Moleong, 2007 : 15) 

 

Pendekatan penelitian kualitatif dirasakan lebih cocok dan relevan dengan topik 

atau pembahasan yang akan diteliti karena menggali dan memahami Bagaimana 

Pola Interaksi Sosial Antara Majikan Dengan Baby Sitter Dalam Pengasuhan 

Anak. Mengetahui symbol-simbol yang digunakan dalam interaksi antara majikan 

dengan baby sitter, mengetahui managemen kesan dan hasil dari asuhan baby 

sitter itu terhadap anak. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli menyatakan bahwa 

metode penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada pengamatan mendalam 

terhadap perilaku manusia dan lingkungannya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang 

relevan dengan permasalahan penelitian, fokus harus konsisten dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan terlebih dahulu. Fokus 

penelitian ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan 

terhadap hasil penelitian yang telah di terapkan (Moleong 2007;234). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Mengetahui pola interaksi sosial antara majikan dengan baby sitter melalui 

simbol-simbol seperti apakah yang terdapat melalui interaksi dengan 

menggunakan teori interaksionisme simbolik. 

2. Bagaimana kesan majikan terhadap kualitas kerja baby sitter begitu pula 

sebaliknya. 

3. Konflik apa yang terjadi antara majikan dengan baby sitter. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada satu tempat di Perumahan Kota Baru Indah. Salah 

satu perumahan di Bandar Lampung. Lokasi tersebut saya pilih sebagai tempat 

penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Dilokasi penelitian banyak fenomena seorang ibu rumah tangga yang 

merupakan wanita pekerja profesional (wanita karir) yang sibuk dan memiliki 

baby sitter. 

2. Peneliti mendapatkan kemudahan akses masuk dan mewawancarai ke dalam 

lokasi-lokasi tersebut karena berada di daerah perumahan yang mayoritas ibu 

ruma tangga yang bekerja. 

3. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang secara langsung berhubungan dengan 

objek yang akan diteliti. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini akan dilakukan di 

Perumahan Kota Baru Indah Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar 

Lampung, khususnya bagi ibu rumah tangga yang merupakan wanita pekerja 

profesional.  
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D. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang yang mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian. Penelitian harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian. (Moelong, 2007). 

Dalam hal ini ada beberapa kriteria informan yang akan diteliti yaitu : 

1. Informan yang memiliki banyak informasi 

2. Informan yang bisa di ajak dalam bekerja sama. 

3. Informan yang memiliki baby sitter untuk bekerja di rumahnya di Bandar 

Lampung dan baby sitter itu sendiri. 

4. Informan yang tidak mempunyai keluarga dekat. 

5. Informan yang memiliki anak kecil atau balita. 

6. Informan yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga. 

Penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono, (2008;85), teknik purposive sampling merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai 

suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah 

sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari cirri-ciri 

sampel yang ditetapkan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang 

dibutuhkan. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yakni : (1) Observasi (2) Wawancara mendalam (indepth 
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interview), dan (3) Dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan dengan harapan 

dapat memperoleh informasi dan data yang memadai. 

 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data :  

1. Melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang 

tumbuh dan berkembang 

2. Kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut bagi 

pelaksana observaser untuk melihat obyek moment tertentu,  

3. Sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak 

diperlukan Margono (2007;159). 

 

2. Teknik Wawancara Mendalam (indepth interview) 

Wawancara dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu:  

1. Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara mendalam melalui 

informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian.  

2. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak berstruktur 

yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, yang 

diperoleh selanjutnya dicatat dan direkam. 

3. Memperoleh data dengan melihat langsung bagaimana keadaan sekitar 

informan. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan teknik mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasati, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganilisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2004;280), analisis data adalah prosedur mengatur urutan data, 

mengorganisasikan menurut dalam suatu pola, kategori, dana satuan uraian dasar. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Analisi 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan. 

2. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan atau penyederhanaan informasi yang kompleks kedalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami. 

3. Menarik kesimpulan, yaitu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang 

terhadap catatan lapangan, yakni menguji kebenaran dan validitas, makna-

makna yang muncul dalam lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan kuat, 

simpulannya kuat dan menjadi lebih rinci sehingga menjadi simpulan terakhir 

(Milles, 1992;16-19) 


