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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah memperoleh dinamika psikologis komitmen 

pernikahan pada suami TKW serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Komitmen pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada 

Investmet Model Theory yang dikemukakan oleh Rusbult (Rusbult, Martz, & 

Agnew, 1998), yaitu komitmen sebagai suatu keadaan yang mengarahkan 

seseorang untuk mempertahankan suatu hubungan yang meliputi orientasi jangka 

panjang, kedekatan dengan pasangan dan keinginan untuk terus bersama-sama 

melanjutkan hubungan dengan pasangan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif guna 

memperoleh informasi secara mendalam berkaitan dengan latar belakang 

fenomena yang kurang sesuai jika diteliti memakai pendekatan kuantitatif. 

 

B. Asumsi Penelitian 

Peneliti memiliki dua asumsi yang relevan dengan fokus penelitian ini. 

Asumsi pertama adalah untuk memahami kompleksitas dinamika psikologis 

komitmen pernikahan suami TKW akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan 

kualitatif. Terlebih, penelitian tentang komitmen pernikahan pada suami TKW 

masih belum banyak ditemui dibandingkan komitmen pernikahan pada subjek 

lain. Pada kondisi riil, banyak dijumpai ketika seorang istri menjadi TKW di luar 
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negeri suami dari TKW menjalin hubungan gelap maupun terang-terangan dengan 

wanita lain. Di sisi lain, tidak banyak suami dari TKW yang memiliki kesetiaan 

dan menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun ditinggal istrinya bertahun-

tahun. 

Asumsi kedua, untuk memahami perilaku manusia secara mendalam 

dibutuhkan seting alami (natural setting). Responden akan memberikan informasi 

langsung secara lisan yang jawaban tersebut diarahkan sesuai dengan pengalaman 

pribadinya. Hal ini akan bisa meminimalisir peluang responden untuk 

memberikan jawaban yang mengandung unsur faking good. Pengamatan perilaku 

secara natural juga akan membuat responden tidak bisa memanipulasi tingkah 

laku. 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian 

studi kasus. Moleong (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

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

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Desain penelitian dengan studi kasus (case study) oleh Denzin & Lincoln 

(2009) diartikan sebagai metode penelitian pribadi dan kajian tentang pengalaman 

personal yang unik. Desain ini bisa menjadi pendekatan keilmuan untuk mengkaji 

kebijakan publik dan refleksi tentang pengalaman manusia. Kelebihan studi kasus 
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terletak pada perbaikan teori (refining theory), kompleksitas isu yang ditawarkan 

sehingga bisa menjadi bahan penelitian pada masa depan, serta sebagai bukti dari 

keterbatasan prinsip dapat digeneralisasi (generalizabilitas). 

Stake mencatat, seorang peneliti kasus (case researcher) secara rutin 

memberikan informasi tentang topik-topik seperti hakikat kasus, latar belakang 

historis, hubungannya dengan konteks dan kasus-kasus lain, serta informasi 

tentang para informan yang terlibat dalam penelitian (Denzin & Lincoln, 2009). 

Denzin & Lincoln (2009) juga mengidentifikasi tiga jenis kajian (study), 

yaitu: 

1. Studi kasus intrinsik (Intrinsic case study) 

Jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah 

kasus tertentu. Dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya, 

kasus tersebut menarik minat. Kajian (studi) ini juga ditempuh karena minat 

intrinsik pada, misalnya, anak, klinik, konferensi, atau kurikulum tertentu. 

2. Studi kasus instrumental (Instrumental case study) 

Jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji 

sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus 

sering kali dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh, 

dan aktivitas kesehariannya diperinci. Namun, karena inilah kita terbantu 

dalam mengungkap motif-motif eksternal dari suatu kasus. 

3. Studi kasus kolektif (Collective case study) 

Jenis ini digunakan oleh peneliti yang ingin meneliti sejumlah kasus 

secara bersamaan agar dia bisa meneliti fenomena, populasi, atau kondisi 
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umum. Jenis ini bukan berarti melakukan studi tentang kasus kolektif, tapi 

lebih sebagai pengembangan dari studi instrumental ke dalam beberapa kasus. 

 Kajian ini akan mengantarkan seorang peneliti pada pemahaman yang 

lebih baik, bisa jadi perumusan teori yang lebih baik, tentang kumpulan kasus 

yang lebih besar lagi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kajian studi 

kasus intrinsik karena ingin lebih memahami secara mendalam dinamika 

psikologis komitmen pernikahan pada suami TKW serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

D. Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara untuk 

mengumpulkan data. Observasi bisa diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan 

kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya serap panca 

indera manusia, yang mana seorang peneliti harus secara aktif menyaksikan 

semua gejala yang sedang dikaji (Denzin & Lincoln, 2009). Peneliti menggunakan 

observasi naturalistik. Observasi jenis ini menuntut peneliti untuk berinteraksi 

cukup dekat dengan responden tanpa perlu berpartisipasi dalam aktivitas 

responden. Alat yang digunakan untuk observasi ini adalah catatan-catatan 

lapangan (field notes). 

Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman 

situasional yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, 
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kelas sosial, kesukuan, dan gender (Denzin & Lincoln, 2009). Alat yang 

digunakan untuk wawancara adalah perekam (recorder). 

Fontana & Frey (Denzin & Lincoln, 2009) menjelaskan tiga tipe 

wawancara, yakni terstruktur, tidak terstruktur, dan wawancara terbuka. Hal ini 

menunjukkan bahwa bentuk wawancara dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan 

penelitian. Pertanyaan dalam wawancara juga bisa diperdalam dengan 

menggunakan teknik probing. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh informasi 

yang lebih dalam dari responden penelitian ketika jawabannya masih di atas 

permukaan. 

Penelitian ini menggunakan tipe wawancara semi terstruktur dengan 

pedoman wawancaranya sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Pedoman Wawancara Penelitian 

Aspek Indikator Perilaku Pertanyaan 
Satisfaction 
level 

• Komunikasi dengan 
pasangan 

• Kebersamaan dengan 
pasangan 

• Pemenuhan kebutuhan 
biologis 

• Pemenuhan kebutuhan  
• Pembagian peran 
• Pemaknaan pernikahan 

1. Bisakah Anda menceritakan 
bagaimana Anda melakukan 
komunikasi dengan istri Anda? 

2. Bagaimana cara Anda dan istri 
Anda untuk menjaga rasa 
percaya satu sama lain? 

3. Bagaimana proses pembagian 
peran antara Anda dengan istri 
Anda? 

4. Bagaimana cara Anda dan istri 
Anda untuk menghabiskan 
waktu bersama? 

5. Apa yang Anda harapkan ketika 
istri Anda kembali ke 
Indonesia? 

6. Seberapa puas yang Anda 
rasakan terhadap hubungan 
Anda dan istri Anda? 

7. Bagaimaa cara Anda dan istri 
Anda dalam memenuhi 
kebutuhan keitiman, 
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persahabatan, seksualitas, rasa 
aman dan emotional? 

Quality 
alternative 

• Keistimewaan 
pasangan 

• Alternatif pemecahan 
masalah 

• Bertukar pikiran 
• Problem solving 

1. Bisakah Anda menceritakan 
seberapa dekat hubungan Anda 
dengan istri Anda? 

2. Konflik apa saja yang pernah 
terjadi antara Anda dengan istri? 
Baimana Cara mengatasinya? 

3. Jika ada kebutuhan yang tidak 
dapat terpenuhi oleh istri Anda, 
bagaimana cara Anda memenuhi 
kebutuhan tersebut? 

4. Jika ada orang lain terlibat 
hubungan dengan Anda dan istri 
Anda, sikap apa yang akan 
Anda lakukan? 

5. Apakah Anda suka 
menghabiskan waktu bersama 
teman-teman Anda? 

Investment 
size 

• Pengaturan keuangan 
• Hubungan dengan 

teman pasangan 
• Investasi waktu 

1. Bagaimana pengaturan 
keuangan dalam keluarga Anda? 

2. Bagaimana hubungan Anda 
dengan teman istri Anda? Dan 
hubungan istri Anda dengan 
teman Anda? 

3. Apakah Anda menyediakan 
banyak waktu untuk hubungan 
Anda? 

4. Apakah Anda meceritakan 
banyak hal mengenai diri Anda 
pribadi kepada istri Anda 
termasuk mengungkapkan 
rahasia sekalipun? 

5. Apakah banyak aspek dalam 
kehidupan Anda yang terkait 
dengan kehidupan istri Anda? 

 

E. Responden Penelitian 

Karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden adalah suami dari wanita yang sedang bekerja menjadi buruh 

migran di luar negeri. 
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2. Responden berjenis kelamin pria. 

3. Responden memiliki usia 20 tahun ke atas. 

4. Responden ditinggal oleh istrinya menjadi TKW selama 3 tahun ke atas. 

5. Responden tidak mengalami kelumpuhan fisik atau gangguan psikiatrik 

serta tidak melakukan penyalahgunaan obat-obatan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan teori atau konstruk 

operasional. Patton (Poerwandari, 2009) mengatakan, pengambilan sampel jenis 

ini dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau konstruk operasional 

sesuai studi-studi sebelumnya, atau sesuai tujuan penelitian. Menurut Patton, hal 

ini dilakukan agar sampel sungguh-sungguh mewakili (bersifat representatif 

terhadap) fenomena yang dipelajari. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

Peneliti menerapkan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) untuk 

menetapkan keabsahan data. Pada dasarnya kriterium ini menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Menurut Moleong (2005), fungsi kriterium ini 

adalah (1) untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai (2) mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk memenuhi kriterium ini adalah 

dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. 

Moleong (2011) menjelaskan ketiga teknik pemeriksaan tersebut sebagai berikut: 



32 
 

	
 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan 

data tercapai. 

2. Keajegan pengamatan 

Peneliti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. 

3. Triangulasi 

Peneliti memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Moleong, 

2011) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi jenis penyidik atau informan 

untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. 

 

G. Keterlibatan Peneliti 

Pada penelitian ini, kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. 

Adapun Guba & Lincoln (Moleong, 2011) mengemukakan ciri-ciri umum 

manusia sebagai instrumen penelitian, yaitu: 

1. Responsif 

Manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan 

pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Ia bersifat interaktif terhadap 

orang dan lingkungannya. 
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2. Dapat menyesuaikan diri 

Manusia melakukan tugas yang dapat secara tajam membedakan 

segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan yang diamatinya secara serentak 

sehingga dapat dikatakan bahwa ia bertugas ganda di lapangan. Misalnya 

sambil mewawancarai, ia membuat catatan dan melakukan observasi. 

3. Menekankan keutuhan 

Peneliti menaruh perhatian penuh terhadap pandangan, suara, dan bau 

dari kehidupan respondennya. Guna merasakan keutuhan yang ada, peneliti 

membenamkan diri secara utuh ke dalam lingkungan yang baru dan menahan 

keputusan nilainya sendiri. 

4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan 

Kemampuan memperluas pengetahuan ada pada peneliti yang 

diperolehnya melalui praktik pengalaman lapangan dengan jalan memperluas 

kesadaran terhadap situasi sampai pada dirinya terwujud keinginan-keinginan 

tak sadar melebihi pengetahuan yang ada dalam dirinya. Jika hal ini 

terlaksana, maka pengumpulan data menjadi lebih dalam dan kaya. 

5. Memproses data secepatnya 

Peneliti memproses data secepatnya setelah memperoleh data, 

menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, 

merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengetes 

hipotesis kerja itu pada responden. 
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6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan 

Peneliti berusaha memperoleh kejelasan lagi mengenai suatu 

informasi yang diberikan responden, apakah terjadi karena suatu peristiwa 

tertentu, perasaannya pada waktu itu, persepsinya, atau karena situasi yang 

memang sudah berubah. Peneliti juga melakukan ikhtisar guna mengecek 

kembali keabsahan data yang diperoleh, memperoleh persetujuan dari 

informan atau subjek tentang apa yang dikemukakannya sebelumnya, dan 

memberikan kesempatan kepada responden untuk masih dapat 

mengemukakan pokok penting tentang apa yang belum tercakup pada yang 

diikhtisarkan. 

7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan 

idiosinkrotik 

Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menggali 

informasi yang lain dari yang lain, yang semula tidak direncanakan, yang 

tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi. Kemampuan 

demikian tidak ada tandingannya dalam penelitian mana pun dan sangat 

bermanfaat bagi penemuan ilmu pengetahuan baru. 

Peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin 

mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang dinamika psikologis 

komitmen pernikahan pada suami TKW serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini didasari pada asumsi bahwa suami TKW memiliki 

tingkat komitmen pernikahan yang kompleks dan unik. 
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H. Pertimbangan Etika Peneliti 

Palys (Poerwandari, 2009) menjelaskan adanya dua tanggung jawab yang 

interdependen dalam penelitian: 

1. Tanggung jawab ilmiah 

Peneliti wajib melaksanakan penelitian sebaik mungkin karena 

ilmuwan sosial harus memiliki komitmen kuat pada pengembangan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai realitas sosial yang melingkupi 

manusia. Oleh karena itu, peneliti menghindari plagiarisme dan penipuan 

ilmiah. Yang dimaksud plagiarisme dalam hal ini adalah peneliti tidak 

mencuri ide atau tulisan peneliti lain dan menggunakan atau menjelaskan 

dengan tidak menjelaskan sumbernya. Sedangkan yang dimaksud penipuan 

adalah peneliti tidak mendistorsi data, melaporkan dengan tidak benar 

prosedur penelitian, tidak menciptakan atau mengembangkan data-data yang 

tidak sesuai dengan di lapangan, serta tidak mengambil penelitian pihak lain 

dan mengakuinya sebagai penelitian milik peneliti. 

2. Tanggung jawab kemanusiaan 

Penelitian pada manusia mau tidak mau akan bersinggungan dengan 

kepentingan individu-individu yang menjadi responden penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan informed consent guna menyatakan 

persetujuan responden untuk terlibat dalam penelitian setelah ia memperoleh 

informasi yang benar tentang penelitian yang melibatkannya tersebut. Selain 

itu, peneliti akan menjamin keselamatan, kesejahteraan, keamanan, atau 

kerahasiaan pribadi responden. Bila informasi-informasi tertentu terkait data 
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pribadi responden penelitian perlu dipublikasikan maka peneliti akan 

meminta persetujuan dari responden tersebut. 

 

I. Cara Analisis Data 

Penelitian ini mengggunakan metode analisis kualitatif. Poerwandari 

(2009) mengemukakan, langkah pertama sebelum analisis data adalah melakukan 

koding. Menurutnya, koding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan 

mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat 

memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari. Strauss & Korbin 

(Poerwandari, 2009) membagi langkah koding dalam tiga bagian, yakni: 

1. Koding terbuka (Open coding) 

Koding ini memungkinkan kita mengidentifikasi kategori-kategori, 

properti-properti, dan dimensi-dimensinya. 

2. Koding aksial (Axial coding) 

Koding ini mengorganisasi data dengan cara baru melalui 

dikembangkannya hubungan-hubungan (koneksi) di antara kategori-kategori 

atau di antara kategori dengan sub kategori-sub kategori di bawahnya. 

3. Koding selektif (Selective coding) 

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi kategori yang paling mendasar, 

secara sistematis menghubungkannya dengan kategori-kategori lain, dan 

memvalidasi hubungan tersebut. 

Setelah tahap koding, langkah selanjutnya adalah analisis tematik. Analisis 

tematik merupakan proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar 
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tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait 

dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau gabungan dari yang telah disebutkan 

(Poerwandari, 2009). 

 

  


