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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalampenelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

denganpenelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomenatentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan 

dengan caradeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yangalamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.23 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalahyang ada sekarang berdasarkan data-data.Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yang digunakan pada penelitian inidimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai program P2TP2A di kalangan masyarakat secara 

mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif 

diharapkandapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi 

BPPMKB dalam mensosialisasikan program P2TP2A kepada masyarakat. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliatian ini dilaksanakan di kantor Perwakilan Badan Pemberdayaan 

Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencna (BPPMKB) dan kantor 

P2TP2A. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. 

                                                           
23Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), 6. 

 

33 



 34 

C. Sumber Data 

1. Sumber data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara. 

2. Sumber data Sekunder, adalah dokumentasi dan data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) 

atau digunakan oleh lembaga yang bukan merupakan pengolahnya 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu24 sebagai data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan 

dengan Sosialisasi  Program P2TP2A di Pekanbaru. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian 

ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden. Informan ini 

merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis tentang aktivitas BPPMKB dalam mensosialisasikan program P2TP2A  

di Pekanbaru. Adapun informan kunci yang penulis libatkan dalam penelitian 

ini, yaitu: kepala BPPMKB Pekanbaru, kepala Bidang Pemberdayaan 

Peremepuan dan Anak, dan dua orang staf BPPMKB. Informan pembanding, 

yaitu : ketua dua PKK Kelurahan Kampung Dalam, dan Ketua Umum Kohati 

Komisariat Disainst. Total semua informan dalam penelitian ini berjumlah 6 

(enam) orang. 

  

                                                           
24Ruslan Rosady. Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi. (Jakarta 

:Rajawali pers, 2003), 132. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa pedomen wawancara.25 

2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian untuk melihat kondisi real yang terjadi pada bagian BPPMKB 

Pekanbaru. 

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip 

tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

dalam penelitian ini.26 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Penulis menggunakan trigulasi data dengan narasumber, 

yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang 

lainnya, sehingga dapat diperoleh data yang akurat. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data 

                                                           
25Bungin Burhan. Penelitian Kualitatif (Jakarta : Kencana, 2007), 108. 
26Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 151-158 
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itu. Empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataanyang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-

rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, 

metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayan data 

dapat dilakukan.27 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan 

triangulasidengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber 

berartimembandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yangdiperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.28Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada 

penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen 

yang berkaitan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau 

                                                           
27Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2012), hlm. 330-332.  
28Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), 29 
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kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi. Data yang dianalisis yaitu mengenai aktivitas BPPMKB Pekanbaru 

dalam mensosialisasikan program P2TP2A sebagai wadah penanganan kasus 

KDRT di Pekanbaru. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

sesuatu yang dapat dikelola, mensitesiskannya mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.29 

 

 

 

 

 

                                                           
29Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), 248. 


