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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

data lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati.
37

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Pebaun Hulu Kecamatan 

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. peneliti melakukan di Dusun 1 

sebanyak 2 orang yaitu RD dan FLZ , Dusun 2 sebanyak  1 orang  yaitu  SC 

dan Dusun 3 sebanyak 2 orang yaitu JKT dan OK. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kurang 2 bulan 

dari bulan februari sampai dengan bulan maret setelah penulis selesai 

melakasanakan seminar proposal ini.  

 

 

 

                                                           
37Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rodakarya 

Offset,2012, hlm. 6 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui kondisi remaja 

pasca perceraian orang tua di Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi 

mental remaja pasca perceraian orang tua serta buku-buku diperpustakaan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
38

  

Informan dalam peelitian ini  sebanyak  lima orag informan yaitu :  Dusun 1 

sebanyak 2 orang yaitu  RD dan FLZ , Dusun 2 sebanyak  1 orang  yaitu  SC 

dan Dusun 3 sebanyak 2 orang yaitu JKT dan OK. 

   

  

                                                           
38Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 2006.  hlm. 145 
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E. Pengumpulan Data 

1. Wawancara/interview 

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
39

 peneliti mengadakan wawancara 

dengan bapak penghulu sekaligus konselor dalam kantor urusan agama di 

Kecamatan Kuantan Mudik. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, agenda, dan sebagainya. 
40

 dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data-data 

yang sudah ada. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data di dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, 

jika kuantitatif menggunakan validitas data dan reliabilitas, dalam penelitian 

kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan 

meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun 

konteks dimana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas 

fenomena yang diteliti kualitatif lahir untuk menangkap arti (Meaning) atau 

                                                           
39Yasril Yazid, Dkk, Metodologi Penelitian. Hlm.96 
40Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, hlm. 231 
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memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu 

mengenai peristiwa observasi dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara 

mendalam. 

Adapun teknik keabsahan dalam penelitian ini menggunakan, yaitu 

sebagai berikut : 
41

 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitan kualitatif adalah instrumen itu sendiri 

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian atau 

dengan kata lain perpanjangan keikutsertaan sama dengan lama-lama dilokasi 

responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan 

dengan kembali lagi kelapangan untuk memastikan apakah data yang telah 

diperoleh telah benar. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.
42

 Dalam penelitian ini peneliti meningkatkan ketekunan dengan 

membaca berbagai referensi buku, dokumentasi yang berkenaan dengan 

                                                           
41 Ibid Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm. 327 
42 Ibid  lexy J. Moleong.  Metode Penelitian Kualitatif  Hlm. 328 
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kondisi mental remaja pasca perceraian orang tua di Kecamatan Kuantan 

Mudik  

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi dalam 

penelitin ini adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagi 

metode dan sumber perolehan data.
43

 Teknik triangulasi yang penulis lakukan 

yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

Triangulasi merujuk pada konsisten suatu penelitian. 

Cara menggambarkan validitas data adalah : 

a. Triangulasi data-data akan di kumpulkan melalui sumber majemuk untuk 

memasuka data pengamatan, wawancra dan diskusi kelompok terfokus  

b. Pemerikasaan anggota Informan aka berperan sebagai pemeriksa 

sepanjang proses analisis 

c. Klarifikasi prasangka peneliti 

d. Mempertimbangka masalah-masalah dari informan 

e. Menyediakan  alasan untuk keputusan mereka untuk menyediaka masukan 

atau tidak 

                                                           
43 Ibid Lexy J.Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hlm.330 
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f. Menjelasakan bagaimana mereka mengetahui tentang masukan, jenis 

masukan dan mengapa 

g. Menjelaskan bagaimaa masukan dari informan telah digunakan dalam 

analisis dan interpretasi data. 

Patton memperingatkan bahwa konsistensi sebuah analisis tidak boleh 

dilihat sebagai kelemahan bukti, tetapi kesempatan untuk mengungkapkan  makna 

lebih dalam data. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan 

kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, 

mencakup temuan unik dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang 

masalah. sedangkan kelemahan dari triangulasi yaitu memakan waktu.
44

 

 

G. Teknik Analilis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data 

yang telah diperoleh  untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan menggunakan 

angka. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip observasi dan wawancara. Selanjutnya dari 

data yang terdapat disusun dalam matriks tersebut, kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan yang dideskripsikan secara normatif. 
45

 

                                                           
44 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung  Alfabeta,2011), hlm.98  
45Bugin, Burhan, Penelitian kualitatif Ilmu sosial lainnya, Jakarta : Kencana, 2010, Hlm. 257.  


