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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian dalam penelitian adalah termasuk kedalam 

tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey deskriptif. Hal 

ini menurut (Husaini Usman,2004) bahwa survey adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

 

3.2  Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Daerah ini 

merupakan daerah berkembang dan daerah yang melaksanakan kewenangan 

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta 

pertumbuhan penduduk yang meningkat. Adapun alasan penulis mengambil 

lokasi penelitian ini adalah bahwasanya terindikasi kurangnya peran BP4 

(Badan Pembinaan Penasehat Pelestarian Perkawinan) dalam mencegah 

perceraian di Kota Pekanbaru. 
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3.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data 

penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai 

permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. 

Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.     

( Burhan Bungin, 2010). 

Dalam penelitian  ini key informan dan informan yang dipilih adalah para 

pelaku Yang terkait langsung  yakni pejabat BP4 (Badan Pembinaan Penasehat 

Pelestarian Perkawinan ) sebagai key informan, sedangkan informan adalah para 

masyarakat sebagai peserta kursus pra nikah. adapun kriteria informan penelitian 

yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara 

lain : 

1. Berada di daerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan  

3. Bisa berargumentasi dengan baik 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan  

5. Terlibat langsung dengan permasalahan. 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.1 Data Informan Penelitian 

No Keterangan Informan 

1 Ketua Bp4 Kota Pekanbaru 1 orang 

2 Staf  Pelaksana BP4 4 orang 

3 Masyarakat / Calon Suscatin  10 Orang 

Jumlah 15 orang 

 Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

 

3.4  Teknik Penarikan Sampel  

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Untuk Ketua BP4 Kota Pekanbaru dan Staf Khursus Pra Nikah 

karena populasi relatif sedikit maka penentuan sampel menggunakan 

metode sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara 

keseluruhan populasi yang ada umtuk dijadikan sebagai responden 

(Sugiono,2003). 
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3.5  Jenis Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diambil yang di ambil secara langsung 

melalui tanya jawab langsung kepada responden tentang pelaksanaan  

tugas BP4 Kota dalam mencegah perceraian di Kota Pekanbaru. 

 

2. Data Sekuder 

Data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak 

bersifat otentik lagi, data sekunder dalam penelitian ini dan data-data 

pendukung lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas BP4 

Kota dalam  mencegah perceraian di Kota Pekanbaru. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang perlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung kepada responden. Mengenai 

pelaksanaan tugas BP4 kota pekanbaru dalam mencegah perceraian 

di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan dengan cara tanya  jawab 

langsung kepada Ketua BP4 Kota Pekanbaru. 
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2. Observasi 

  Observasi (Nana Syaodin Sukmadinata, 2006) adalah suatu 

cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan 

pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang 

diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. 

Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian 

daripada kegiatan pengamatan. 

3. Dokumentasi 

Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau orang lain tentang subjek (Nurul zuriah, 2007) dokumentasi 

dalam penelitian ini adalah foto-foto penulis dengan responden pada 

saat wawancara  

3.7 Analisis Data 

Setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data 

merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah 

penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting (Herdiansyah, 

2010:158).  Teknik Analisa data deskriptif kualitatif : 

1. Pengumpulan data. 

Melakukan penegumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara 

, survei, observasi serta dokumentasi. 
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2. Pengolahan data 

Setelah data-data berhasil dikumpulkan langkah selanjutnya adalah 

proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-

jawaban informan dan survei yang telah dilakukan dari data hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penelti. Tujuanya adalah 

penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberikan 

keterangan tambahan membuang keterangan yang tidak penting. 

 

3. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan 

secara tertulis. Penyajian data pada peneliti berbentuk uraian rangkuman 

hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan 

pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori 

yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II. 

4. Generalisasi dan kesimpulan 

Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis 

penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang 

mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti 

menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian. 

 


