
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini berlangsung selama bulan 

Desember 2016 sampai Maret 2017. 

   

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

terpisah. 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil pengamatan 

yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Yaitu data 

dan informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan, penelitian 

tentang pelaksanaan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu, data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki 

oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana seperti: sejarah ringkas Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Pekanbaru dan 
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arsip atau dokumentasi kantor, struktur organisasi, keadaan pegawai, tugas 

dan fungsi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini penentuan populasi berdasarkan dengan jumlah pegawai dari 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kota Pekanbaru.  

Tabel 3.1:  

Jumlah Pegawai di P2TP2A 

No Jenis Sample Jumlah 

1. Ketua umum 1 

2. Ketua Harian 1 

3. Wakil Ketua  1 

4. Bidang Penguatan Jaringan dan Kelembagaan 4 

5. Bidang Pendataan dan Pelaporan 4 

6. Bidang Agama, Pendampingan dan Advokasi 4 

7. Bidang Pelayanan, Pemulihan dan Kesehatan 4 

8. Bidang Pendidikan dan Penelitian 4 

Jumlah 23 

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Kota Pekanbaru 2016 

 

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh 

populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposif 

sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan 
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cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat 

mewakili karakteristik-karakteristik populasi, atau   memilih orang-orang 

tertentu karena dapat dianggap mewakili populasi. Yang dijadikan sampel 

atau responden dalam penelitian ini adalah Ketua harian dan ketua 

pengurus dari masing-masing bidang atau konselor.  

Hal tersebut membuat sebagian dari pegawai bidang perlindungan 

anak akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dan masyarakat dapat 

dijadikan informan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, 

baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian maupun dari sumber 

internasional, sebagai berikut: 

1. Observasi adalah mengamati secara langsung objek yang diteliti.  

2. Wawancara adalah keterangan data dengan mengadakan serangkaian  

Tanya jawab sambil bertatapan muka langsung.  

3. Dokumentasi adalah bukti penelitian yang dapat berupa foto, video 

maupun dokumen-dokumen lainnya. 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data yang penulis peroleh baik data primer maupun 

data sekunder, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang 

ditemukan di lapangan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pusat 
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Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap 

kasus Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang terjadi di Kota 

Pekanbaru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


