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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan di pusat pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota Pekanbaru dan waktu 

dilakukannya penelitian dari bulan Januari sampai September 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini, adalah: 

 Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dngan penelitian melalui wawancara dilakukan dengan informan yang 

mengetahui prosedur penanganan korban kekerasan pada anak oleh 

P2TP2A Kota Pekanbaru. 

 Data Sekunder  

Data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan media massa sebagai salah satu 

sumber informasi kasus, dan buku masalah perlindungan perempuan 

dan anak sebagai referensi dasar. Serta data sekunder dalam penlitian 
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ini berasal dari literatur dengan prosedur penangan korban kekerasan 

pada anak oleh P2TP2A Kota Pekanbaru. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Disini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan 

untuk memperoleh data tentang Prosedur Penanganan Korban Kekerasan 

pada Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A)  Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara  

Disini penulis melakukan wawancara kepada responden untuk 

memperoleh data tentang Prosedur Penanganan Korban Kekerasan pada 

Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kota Pekanbaru. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-

pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian 

demi kesempurnaan dalam melakukan penelitian. Bukti nyata yang 

digunakan adalah hasil laporan, struktur organisasi, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. 
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3.4 Informen Penelitian 

Informen penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa 

informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan 

teknik Purposive Sampling, dimana peneliti memilih informan yang peneliti 

anggap mengetahui tentang permasalahan penlitian. Sebagai informen yang 

paling mengatahui bagaimana prosedur penanganan korban kekeran pada 

anak yaitu korban kekerasan itu sendiri dan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Adapun informan 

penlitian ini terdapat dua unsur yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Korban Kekerasan.  

Tabel 3. 1 Informen Penelitian tahun 2016 

   No Uraian       Jumlah 

1 Ketua III Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
1 Orang 

2 Konselor Bidang Divisi Pelayanan dan 

Pemulihan Kesehatan 

1 Orang 

3 Konselor Bidang Advokasi dan Pendampingan 1 Orang 

4  Korban Kekerasan  2 Orang 

 JUMLAH 5 Orang 

 Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru  

 2016 

 

 

Dari uraian diatas Informen Penelitian di atas terdapat 3 orang dari Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan 2 Anak Korban 

Kekerasan dengan menggunakan metode informen guna medapatkan infromasi 

yang dibutuhkan peneliti.  
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3.5 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Analisis ini akan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadidalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis sesuai dengan data yang dikumpulkan dari 

responden.  

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan 

keabsahan data hasil penelitian dengan cara triangulasi. triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 

bersifat reflektif. 

Analisis data versi Miles dan Huberman dalam buku Husaini (2009:85), 

bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 
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muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis 

memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau 

informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. 

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, 

dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan 

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang 

disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang 

dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan 

kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia 

harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key information, 

dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan 

etik).  


