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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghaasilkan 

data deskiptif berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku yang diamati.
37

 

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah 

dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di BP4 Kota Pekanbaru. 

Menurut Strauss dan Corbin, seperti yang dikutip oleh Basrowi dan 

Skidin, bahwa riset kualitatif mwrupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat 

dipergunakan untuk kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsional, 

dan hubungan yang harmonis dan keakraban dalam keluarga.
38

 

Adapun cirri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:
39

 

1. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat narasi data 

dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data. 

2.  Karena penelitian deskriptif semata-mata hanya menggambarkan maka 

bisa bisa tidak mengajukan hipotesis, membuat ramalan atau prediksi. 

Untuk itu peneltian ini harus rinci dan ramalan atau prediksi. 

 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Waktu penelitian  

Waktu penelitian ini dimulai tanggal 21 Februari sampali tanggal 21 juli 

2019. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Kantor BP4 Kota Pekanbaru.  
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C. Informan penelitian 

Penelitian  kualitatif  tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi 

dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus 

penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan 

yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses 

penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu: 

1. Informan kunci (key informan), yaitu mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini 

Pebimbing Pranikah yaitu Bapak Marizal, S.Ag dan Ibu Haryati,SE, 

M.E.Sy yang  menjadi informan kunci. 

2. Informan utama, yaitu merekan yang terlibat secara langsung dalam 

interaksi social yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah  

empat orang calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan Bimbingan 

Pranikah yaitu Traya Yuliana Bashri, Mardavid, Muhammad Rafi dan 

Febryana Wulandari 

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang diteliti. Informan 

tambahan adalah Staff BP4 Pekanbaru Puspita Yeliswati. A.Md dan Siska 

Oktavianti. 

 

D. Sumber data 

Berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data 

premier dan sekunder. 

1. Data premier, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari 

informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil 

observasi partisipasi dan wawancara. 

2. Data sekunder merupakan, data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersediadari berbagai pihak atau 

intansi terkait dengan penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
40

 Metode wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode. Pertama, 

wawancara terstruktur artinya dalam melakukan wawancara pewawancara 

telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang lengkap dan 

terperinci. Metode wawancara ini ditujukan kepada 2 narasumber. 

Sedangkan metode wawancara yang kedua adalah wawancara tidak 

terstruktur atau terbuka. Dalam wawancara ini penulis tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

dalam pengumpulan datanya. Melainkan hanya beberapa garis-garis besar 

yang akan ditanyakan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang 

ada. Wawancara ini ditujukan kepada penyelenggara BP4 Kota Pekanbaru 

untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan 

seluk beluknya. 

2. Obsevasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
41

 Jenis observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, Artinya, penulis tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Penulis dapat mengamati 

bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah, mengetahui kelebihan dan 

kekurangan serta mengetahui bagaimana kualitas peserta tentang 

pemahaman akan materi yang disampaikan narasumber sekaligus dapat 

mengatahui performance narasumber dalam melakukan pelaksanaan 

bimbingan pranikah. 
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.
42

 Dalam 

metode dokumentasi yang telah dihimpun kemudian dipilih penulis 

disesuaikan dengan tujuandan focus masalah. Data tersebut berupa catatan, 

buku penasehatan pernikahan di BP4 Kota Pekanbaru, data jumlah 

pernikahan, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta dokumen 

lainnya yang ada kaitan dengan penelitian ini seperti data dariBP4, 

beberapa materi tertentu yang diperoleh dari dokumentasi selama proses 

penelitian baik dalam bentuk file. Data jumlah perceraian digunakan untuk 

mengetahui apakah usaha yang dilakukan di BP4 Kota Pekanbaru melalui 

pelaksanaan bimbingan pranikah dapat mewujudkan jumlah keluarga 

Harmonis dan menekankan terjadinya perceraian yang marak di 

masyarakat akhir-akhir ini. 

 

F. Validitas Data 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur, oleh karena itu, agar validnya sebuah data yang diperoleh 

dalam penelitian harus menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan melalui sumber lainnya, disini menggunakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sebagai 

teknik pengguna sumber, metode, penyidik dan teori. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan orang dengan pribadi 

3. Membandingkan dengan apa yang dikatakn dengan situasi penelitian 

dengan apa dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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G. Teknik Analisi Data 

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Yang mana 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu 

digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan.
43
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