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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan  

Penelitiaan kualitatif adalah penelitiaan yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami 

sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snoball. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah 

yang memandu penelitiaan untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial 

yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.
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Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian diskriptif 

(descriptive research), dimana nantinya penulis akan memberikan gambaran 

secara jelas tentang layanan konseling individu di BRS-AMPK Rumbai 

Pekanbaru. Yaitu dengan mengembangkan fakta-fakta yang ada untuk 

mengemukakan kondisi objektif dari gejala-gejala secara lengkap tentang 

objek yang diteliti. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan pada rehabilitasi soaial anak 

membutuhkan perlindungan khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru. Waktu 

yang dilakukan untuk pengamatan ini dari bulan Oktober 2018 sampai Mei 

2019. 

 

C. Sumber Data/Informan Penelitian 

1. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh 

langsung dari responden yang akan di jadikan objek penelitian. Data 

tersebut diperoleh melalui data hasil observasi dan wawancara. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil 

bacaan literature atau buku-buku atau data terkait dengan topik 

penelitian seperti dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-

laporan maupun arsip-arsip resmi serta bahan pustaka yang dapat 

mendukung kelengkapan data primer di tambah penelusuran data 

online dengan pencarian data melalui fasilitas internet. 

Oleh karna itu data sekunder di peroleh dari hasil wawancara 

terhadap key informant yaitu kepala seksi layanan rehabilitas sosial  

BRS-AMPK Rumbai Pekanbaru. 

2. Informan Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang 

sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus 

ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat 

berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian, subjek penelitian pada 

umumnya adalah manusia atau apa saja yang yang menjadi urusan 

manusia.
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Informant  dalam penelitian ini adalah psikolog yang melakukan 

layanan konseling individu yaitu Ibu Sony Anggraini, S.Psi dan Ibu Putri 

Reno Sari, S.Psi adapun key informat dalam penelitian ini adalah kepala 

seksi layanan rehabilitas sosial yaitu Bapak Muhammad Toher, S,Ag.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (pengamatan) 

Akumulasi data secara langsung atau tidak langsung merupakan 

cara pengambilan atau pengumpulan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada bantuan alat standar lain untuk kepentingan tersebut disebut 

observasi.
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2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan langsung  face to face 

antara penelitian dan informant, dalam proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.
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3. Dokumentasi  

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel yang berupa 

catatan, traskrip, buku, notulen rapat, agenda, dan sebagainya disebut 

dokumentasi. 

 

E. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan instrument. Suatu instrument yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Ada dua macam validitas sesuai dengan cara 

pengujiaanya yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Validitas ekternal  

Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari 

instrument tersebut sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai 

variable penelitiaan yang dimaksud. 

2. Validitas internal 

Yaitu dicapai apabila kesesuaian antara bagian-bagian instrument 

dengan instrument secara keseluruan. Dengan kata lain sebuah instrument 

dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrument 

mendukung misi instrunmen secara keseluruaan, yaitu mengungkap data 

dari variable yang dimaksud.
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan 
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dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data terdapat tiga  

komponen pokok menurut Ulber Shilalahi. ketiga komponen tersebut yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat 

kesimpulan akhir. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang terlintas di dalam pemikiran penganalisis selama dia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

begitu seksama dengan peninjauan kembali untk mengembaangkan 

“kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari 

data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya yakni 

yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah 

cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas 

keberadaannya dan kegunaannya. 
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