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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Melalui 

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (studi pada badan penasehat pembinaan dan 

pelestarian (BP4) Kota Pekanbaru),” ini termasuk jenis penelitian yang 

menggunakan metode  kualitatif,  di mana dalam  pelaksanaan dilakukan  secara  

alamiah,  apa  adanya,  dalam  situasi  yang  normal sesuai dengan keadaan dan 

kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.
1
 Dari objek data yang 

dianalisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan langkah-langkah : melakukan  reinterpretasi  objek  

tentang  keadaan  fenomena  sosial  yang  terdapat  pada permasalahan yang 

diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat BP4 Kota Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 482 Kompleks Perkantoran Bersama 

Masjid Ar-Rahmah Lt. 2 Pekanbaru. Penelitian dilakukan selama 3 bulan 

terhitung sejak dikeluarkannya Surat Izin Riset dari Kesbangpol Provinsi Riau. 

 

 

                                                 
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta : 

Bina Aksara, 2009), hlm. 11. 
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C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu informan kunci 

berjumlah 1 orang yaitu Ketua Umum BP4 Kota Pekanbaru, Bapak Amirullah 

Hasyim, dan informan pendukung berjumlah 3 orang Staf Administrasi BP4 Kota 

Pekanbaru, yaitu : Ibu Siska Oktaviani, Ibu Puspita Yuliawati, dan Bapak Yopi 

Rahmawati. 

D. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan kepada : 

1. Data Primer ; data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi 

dari hasil observasi dan wawancara terkait pelaksanaan bimbingan pranikah 

bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami 

isteri melalui Suscatin. 

2. Data Sekunder ; data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainya 

untuk menunjang objek yang diteliti, terutama terkait dengan pelaksanaan 

bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin dan 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi 

calon pasangan suami isteri melalui Suscatin. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data 

yaitu: 

1. Observasi; dilakukan dengan cara mengamati langsung pelaksanaan 

bimbingan pranikah oleh BP4 Kota Pekanbaru kepada calon pasangan suami 

isteri melalui Suscatin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin. 

2. Wawancara; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan 

responden untuk memperoleh data tentang pelaksanaan bimbingan pranikah 

bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami 

isteri melalui Suscatin. 

3. Dokumentasi; dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data 

dokumentasi yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon 

pasangan suami isteri melalui Suscatin dan kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri 

melalui Suscatin, termasuk dokumentasi terkait profil daerah/ lokasi 

penelitian. 

F. Validitas Data 

Agar validnya data yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus 

menggunakan tringulasi. Yang dimaksud dengan tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data 
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itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik tringulasi yang paling banyak digunakan ialah peneriksaan melalui 

sumber lainnya. Dezin membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori.
2
 

Dengan demikian, tringulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai 

pandangan.dengan kata lain bahwa dengan tringulasi, peneliti dapat me-rechek 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode 

atau teori. Untuk itu makan peneliti dapat melakukannya dengan jalan : (1) 

Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (2) Mengeceknya dengan 

berbagai sumber data, dan (3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan 

kepercayaan data dapat dilakukan. 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan 

jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian 

dihubungkan dengan teori yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap 

waktu secara induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan 

                                                 
2
Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001), 

hal.330-332. 
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empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, 

dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik : 

1. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan 

yang khusus, 

2. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan 

yang umum,  

3. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu 

dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa 

pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.
3
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Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta : 

Kanisius, 1992), hlm. 71. 


