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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran tentang bagaimana 

dukungan orang tua dalam pemulihan mental anak korban kekerasan seksual 

di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak kota 

Pekanbaru. 

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah metodelogi 

penelitian sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
23

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Di Jl. Sudirman 

Kopleks Perkantoran Masjid Agung Ar-Rhaman Pekanbaru. Waktu penelitian 

ini dimualai sejak tanggal 10 mei 2016 sampai 30 juni 2016.  
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C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara 

langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap 

informan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai sumber lainya seperti lewat dokumen, surat kabar, bulletin dan 

lain sebagainya. 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif sampel sumber data dipilih secara 

suporsive dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data 

masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penelitian 

dilapangan. 

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan ini 

informan sama dengan responden.
24

 Informan dalam penelitian ini adalah 

orang yang dapat memberikan data dan informasi penelitian penulis yaitu 

orang tua yang melaporkan ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak Kota Pekanabaru untuk kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. Diantara sekian banyaknya informasi ada yang disebut 
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narasumber kunci (key informan). Key informan adalah informasi yang paling 

banyak menegtahui hal yang diteliti.  

Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang 

memenuhi kriteria. 
25

 sebagai berikut. 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

ankulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga 

dihayati. 

b. Mereka yang masih tergolong sedang atau masih berkecimbung atau 

terlibat pada kegiatan yang diteliti. 

c. Mereka mempunyai waktu yang memadai dimintai informasi. 

d. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti 

sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber. 

Untuk informan penelitian ini berjumlah 3 orang tua yang melaporkan 

kasus kekerasan seksual terhadap anak di pusat pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan dan anak kota pekanbaru dan 1 orang konselor di 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota 

Pekanbaru. Sedangakan key informannya dalam penelitian ini adalah 3 orang 

anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dilihat dari anak yang mampu 

dan dapat memberikan informasi kepada peneliti. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu mengamati langsung kelapangan yang nantinya 

menjadi salah satu bahan sumber data penelitian. Dengan ini observasi 

dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 

pengcap.
26

 Observasi merupakan pengamatan yang bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman 

atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengambil pendapat dan informasi dari 

responden dengan mengadakan dialog langsung untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dari orang yang diwawancari.
27

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang 

berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumen-dokumen dapat berupa  

catatan maupun data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi 

pengutan penelitian. 

F. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 
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cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data itu. Tujuannya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang  dimilikinya.
28

 

Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunakan sumber lebih dari 

satu atau ganda, menggunakan metode lebih dari satu atau ganda, pentidik 

dan teori.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan triangulasi sumber yang 

berarti membandingkan atau mengecek ulang informasi yang diperoleh 

tersebut melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

umum dengan apa yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang ada. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang 

dapat dikelola. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan menategorikannya 
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sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin 

dijawab. 
29

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian analisis deskriptif 

kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan 

data yang telah terkumpul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan fenomena. 

                                                             
29

 Ibid. hlm. 209 


