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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam melakukan

penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (Field Research) dan

jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research). penelitian Lapangan

(Field Research)1 dilakukan Karena studi yang dikembangkan melalui

interprestasi dengan menggunakan data- data yang ditemukan di lokasi

tempat penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pola

berpikir induktif, dan menggunakan Metode kualitatif. Metode kualitatif

ini sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori

yang timbul dari data bukan dari hipotesis2 seperti dalam metode

kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory, sehingga

teori yang dihasilkan berupa teori substansif.

1 Ibnu Subiyanto, Metodologi Penelitian, (Universtas Gunadarma), h. 93
2 Bukan dari Hipotesis maksudnya adalah: penelitian yang memang tidak atau

belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitian. Jenis jenis penelitian
yang biasanya danpa menggunakan hipotesis antara lain jenis penelitian deskriptif,
penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian pelacakan, penelitian evaluasi dan
penelitian tindakan. (Lihat: Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2013), h. 52
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Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari

makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran

empiris, empiris logis.3

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ke lokasi penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan

Februari sampai dengan bulan April 2017 dengan tempat penelitian

berada di Pengadilan Agama Bangkinang (Study Kasus di Pengadilan

Agama bangkinang).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis

sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder .

Adapun yang menjadi sumber data Primer dalam penelitian

ini adalah Data yang dikumpulkan berdasarkan data yang ada di

lapangan (data di Pengadilan Agama Bangkinang) karena penelitian

ini akan berfokus pada Dampak Media social terhadap keutuhan

ruamh tangga (study Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang),

maka yang menjadi sumber primernya antara lain bersumber dari

putusan Pengadi;an Agama yang telah memiliki ketetapan hokum

tetap, dan hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama

bangkinang. Subyek penelitian yaitu tempat data itu akan diambil

3 Kuntjojo, Metodologi Penelitian, (Kediri, tp, 2009), h. 15
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secara langsung, selanjutnya ditambah dengan informen yang

mendukung penelitian ini.

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam

penelitian ini adalah Buku Buku yang berhubungan dengan

penelitian ini antara lain: pendapat- pendapat ahli, artikel-artikel,

tulian-tulisan ilmiah, Undang- Undang, dan referensi lainnya yang

relevan dengan masalah yang diteliti.

D. Populasi dan Sampel  Penelitian

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif  tidak menggunakan istilah

populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place),

pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara

sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan

aktivitasnya, atau orang- orang di sudut- sudut jalan yang sedang

mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan

sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.4 Jadi yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah Putusan- Putusan dari

Pengadilan Agama bangkinang dari tahun 2015 dan tahun 2016 yang

berhubungan dengan media sosial. Adapun kasus perceraian yang

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif , (Bandung: Alfabeta CV,
2012), h. 216
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disebabkan oleh media social selama rentang waktu dua tahun

tersebut sebanyak 86 kasus yang telah ingkrach.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya

hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat

dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif

atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru

dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan

disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan

penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.5

Dalam penelitian ini, karena mengingat  keterbatasan waktu

dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informen

penelitian sebanyak 6 orang dan Putusan Pengadilan yang

berhubungan dengan penelitian sebanyak 6 putusan

E. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah

teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan

sebagaian dari populasi tsb. kemudian diteliti dan hasil penelitian

(kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi).

5 ibid
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Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Teknik sampling secara nonprobabilitas. Teknik sampling

nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sample yang tidak

memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau dengan kata lain

ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut

pertimbangan pakar.

Adapun dalam teknik sampling secara nonprobabilitas,

penulis menggunakan jenis yang Puposive sampling atau judgmental

sampling yaitu Penarikan sampel secara puposif merupakan cara

penarikan sample yang dilakukan memiih subjek berdasarkan criteria

spesifik yang dietapkan peneliti.6

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan

saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian

berlangsung (emergent sampling design). Caranya yaitu, peneliti

memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data

yang diperlukan, selanjutnta berdasarkan data atau informasi yang

diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan

sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih

lengkap.7

6 Ibid, h.  32
7 Ibid, h. 219
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Adapun alasan penulis menggunakan purposive sampling

sebagai teknik pengambilan sampel adalah karena dalam purposive

sampling kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan

penelitian yang akan penulis lakukan. Ditambah lagi Syarat-syarat

menentukan sampel pada purposive sampling antara lain : Penentuan

karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi

pendahuluan, Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri,

sifat- sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri

pokok populasi, Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar

merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang

terdapat pada populasi. Hal itu telah tercakup dalam  penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan

teknik pengumpulan data lebih banyak pada penganalisaan putusan

Pengadilan Agama Bangkinang, ditambah dengan interview/

wawancara . observasi berperan serta (participan observation),

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi8

8 Ibid, h. 225
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1. Interview atau wawancara9

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Interview

bebas atau inguided interview, dimana pewawancara bebas

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang

akan dikumpulkan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden

tidak menyadari sepenuhnya bahwa mereka sedang diinterview.

2. Observasi10

Kegiatan Observasi meliputi melakukan pencatatan secara

sitematik kejadian- kejadian, perilaku, obyek- obyek yang dilihat

dan hal- hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian

yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan

secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi

sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan

observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data dan

informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan

pola- pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika

hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-

tema yang akan diteliti

9 Interview atau wawancara adalah: sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. (Lihat:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2010), h. 198)

10 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006), h . 224
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Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi

ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar

belakang sosial yang alami

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan

berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-

pengertian, konsep- konsep dan pembangunan suatu teori baru.11

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan

menganalisa data- data yang terkumpul menjadi data yang sitematik,

teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisis data

kualitatif dibagi dalam lima langkah yaitu:

1. Mengorganisasi data: cara ini dilakukan dengan membaca berulang

kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang

sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.

2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola: langkah kedua ialah

menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit

karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke

dalam suatu kategori dengan tema masing masing sehinggaa pola

ketaraturan data menjadi terlihat secara jelas.

11 Ibid, h. 261



75

3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada:

setelah proses oembuatan kategori maka peneliti melakukan

pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan

mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.

4. Mencari eksplansi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti

memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan penliti

harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan

logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis

kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus

mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta  pengertian secara

tepat yang ada digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil

analisis.12

12ibid, h. 239-240


