
15 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif menurut Bogdan dan Guba (dalam Suharsaputra, 2014: 181) adalah prosedur 

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

orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini 

karena ingin mendeskripsikan mengenai persepsi dan interaksi antara suami dengan 

istrinya yang berprofesi sebagai PSK (di sekitar Poncol) dalam kehidupan sehari-hari. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis deskriptif melalui 

studi kasus. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah studi untuk menggambarkan 

suatu situasi atau fenomena secara detail dan lebih menekankan untuk menjawab siapa 

dan bagaimana (Suharsaputra, 2014: 38). Studi kasus merupakan cabang dari jenis 

penelitian interaksi yang memiliki tujuan untuk memahami isu, masalah atau 

keperihatinan yang spesifik dan kasus atau beberapa kasus yang diseleksi untuk dapat 

memahami permasalahan tersebut dengan baik (Creswell, 2015: 137). Yang menjadi 

spesifik dalam penelitian ini adalah mengenai kasus suami yang ikut serta dalam 

kegiatan prostitusi sang istri, baik mengantar, mengawasi, dan mencarikan pelanggan 

untuk istrinya, di sekitar Stasiun Poncol, Semarang. Alasan memilih jenis penelitian 

ini karena mampu mengetahui dan menggambarkan secara mendalam berkaitan 

dengan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yaitu mengenai persepsi dan 

interaksi dari suami dengan istrinya yang berprofesi sebagai PSK. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana 

didapatkan langsung dari sumber data (Creswell, 2015), yaitu dari suami dan istri yang 

yang berprofesi sebagai PSK yang ada di sekitar Stasiun Poncol. Sumber data yang 

ditemui oleh peneliti adalah 1 (satu) keluarga PSK. Hal ini dikarenakan peneliti 

menemukan kasus dari 1 (satu) orang PSK yang telah berkeluarga yang dapat 

dijadikan sumber data. Dua (2) PSK lainnya telah ditinggal pergi oleh suaminya 

(sudah lama tidak bersama dengan suami) sehingga tidak bisa dijadikan sumber data 

dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari jurnal, artikel, 

atau dokumen penelitian lainya yang memiliki kesamaan dengan unit amatan maupun 

analisanya. 

 

3.4 Unit Amatan dan Unit Analisis 

 Unit amatan merupakan sebuah sumber untuk memperoleh data yang akan 

diolah oleh penulis untuk menggambarkan apa yang menjadi satuan analisisnya 

(Creswell, 2015: 250). Unit amatan penulis adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) 

yang telah bersuami. Sedangkan unit analisis merupakan data yang telah dikumpulkan 

yang kemudian diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan penulis (Creswell, 

2015). Yang menjadi unit analisis adalah interaksi PSK dengan suaminya serta 

persepsi suami terhadap istrinya dalam kegiatan prostitusi di Stasiun Poncol. 

3.5 Proses Pengumpulan Data 

Metode atau tekik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan 

teknik observasi dan wawancara. Hal ini untuk mendapatkan dan menggambarkan 

kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi secara alamiah dari sudut pandang 

partisipan atau dari sumber data. Teknik observasi adalah suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu 
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tujuan tertentu, dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan 

teknik wawancara adalah untuk lebih mendalami suatu kegiatan atau yang menjadi 

fokus penelitian (Suharsaputra, 2014: 208-213). Observasi dan wawancarara yang 

dilakukan oleh penulis kepada PSK terlebih yang telah bersuami, suami dari para PSK, 

mengenai persepsi dan interaksi para suami kepada istri mereka yang berprofesi 

sebagai PSK dalam kehidupan sehari-hari. Observasi dilakukan di sekitaran Stasiun 

Poncol pada malam hari dimulai pada pukul (21.00 WIB) setiap harinya selama dua 

minggu dari 25 Maret 2017 sampai 8 April 2017. Dalam observasi tersebut, peneliti 

juga berbincang-bincang dengan pedagang kaki lima dan warga yang lalu-lalang, 

mengenai kegiatan prostitusi liar yang ada di sekitar Stasiun Poncol. Disisi lain, 

peneliti juga melakukan pendekatan personal kepada sumber darta yaitu Pak Arif dan 

Ibu Ratna (bukan nama asli) untuk diijinkan mewawancarai lebih lenjut berkaitan 

dengan fokus penelitian ini. Wawancara resmi dari sumber data dilakukan di rumah 

narasumber pada hari Jumat, 14 April 2017 

3.6 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di daerah Stasiun Poncol, Jalan Imam Bonjol, 

Semarang, Jawa Tengah dengan waktu penelitian selama 2 (dua), termasuk dengan 

analisis data bulan yaitu dari Maret sampai Mei 2017. Alasan praktis peneliti memilih 

lokasi penelitian di sekitar daerah Stasiun Poncol karena sudah ada narasumber yang 

dikenal serta bisa dimintai keterangan. Alasan metodologisnya suami dari PSK 

ikutserta dalam praktek prostitusi tersebut. Peneliti ingin mendapatkan jawaban dalam 

kasus yang terjadi di lapangan, yaitu para PSK yang telah bersuami di sekitar daerah 

Stasiun Poncol, terkait  interaksi dan persepsi suami PSK tersebut. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menggunakan teknik kualitatif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, display 

penyajian data, verifikasi data. Analisis data yang digunakan dari data primer 
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(Creswell, 2015) dengan cara bertemu langsung dengan narasumber dan melakukan 

wawancara. Mengelola hasil wawancara serta pengumpulan berbagai informasi di 

lokasi penelitian, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahaan data dari hasil 

wawancara dengan 1 (satu) keluarga narasumber yang terdiri dari PSK yang telah 

bersuami dengan suaminya yang ikut dalam kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh 

istrinya. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh dari hasil observasi peneliti dan 

wawancara yang telah dilakukan (termasuk dari proses awal pendekatan personal 

kepada narasumber). Data yang telah didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan 

menggunakan Makna Keluarga, Deviasi Sosial, dan Teori Pertukaran. 

 

 


