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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian Adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Tampan dengan mempertimbangkan dari segi waktu 

dan tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal peneliti sendiri. 

Kemudian penelitian ini akan memakan waktu selama 6 bulan terhitung 

dari bulan Agustus-Januari. 

2. Objek dan Subjek 

Objek penelitian ini adalah efektivitas pembinaan keluarga Sakinah 

Pada Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah masyarakat 

dikantor Urusan Agama Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. 

3. Informan 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam penulis 

melakukan wawancara kepada aktor-aktor yang terlibat diantaranya. 

Informasi adalah orang yang dimanfaatkat untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
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TABEL III. 1 

NAMA-NAMA INFORMAN PENELITIAN 

No INFORMAN JUMLAH 

1 Kepala KUA 1 

2 Penyuluh 2 

3 Calon Pengantin 5 

Data olahan penulis tahun 2015 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Sumber data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan 

wawancara langsung dengan warga yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

2) Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen serta 

informasi-informasi yang tertulis lainnya yang berasal dari pihak 

yang erat kaitannya dengan pembahasan ini. 

b. Jenis data atau informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adlah: 

1) Data Kuantitatif 

Adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-

angka hasil observasi atau pengukuran 
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2) Data kualitatif 

Adalah data yang dicatat bukan dengan angka, tetapi dengan 

menggunkan kualifikasi-kualifikasi. 

 

5. Teknik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang benar relevan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunkan teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi yaitu dengan cara melihat dan mengamati secara langsung 

dilokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

akurat sesuai dengan kondisi dan fakta lapangan. Observasi bukanlah 

sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. 

2. Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden mengenai yang diteliti. Dengan metode interview peneliti 

harus memikirkan tentang pelaksanaannya. 

3. Dokunmentasi yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi yang telah 

dilakukan dan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan 

disusun secara sistematis, maka penulis akan menganalisa data tersebut, 

dalam hal ini penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik 

Deskriftif kualitatif, yaitu mengolah data yang masih dalam berbentuk 

kata-kata atau simbol sesuai dengan data yang didapat selama di lapangan. 

Teknik analisa data penelitian kualitatif menurut DR. Lexy J. Moleong, 

M.A dilakukan dengan tiga cara yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, 

dan penafsiran data. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka 

selanjutnya melakukan reluksi data yang dilakukan dengan jalan membuat 

abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang inti. Selanjutnya 

dikategorisasikan sambil membuat koding dan tahap akhirnya adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Penafsiran data dilakukan 

dengan metode komparasi yaitu menganalisis statuan sosial yang bertujuan 

mengetahui ketepatan kenyataan, generalisasi suatu fakta, serta penetapan 

konsep.
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