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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian riset lapangan (field research)

yaitu menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang

selanjutnya disebut informan/responden. Melalui instrumen pengumpulan

data seperti wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model

penelitian kualitatif yaitu yang digunakan untuk mendapatkan data yang

mendalam, suatu data yang mengandung makna1.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah

deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

pelaku yang diamati.

b. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah.

Metode penentuan subyek merupakan cara yang dipakai untuk prosedur

yang ditempuh dalam menentukan jumlah/banyaknya subyek yang dikenai

penelitian. Adapun subyek penelitian ini adalah isteri yang mengajukan

cerai gugat di Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah pemahaman

materi pembinaan perkawinan (BP4).

1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung;alfabetah. 2007. hal. 3
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c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang

bersifat kualitatif, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi dua,

yakni sumber data primer dan skunder. Sumber data primer adalah melalui

wawancara dengan isteri yang mengajukan cerai gugat di Kota Pekanbaru.

Sedangkan data skunder adalah dari penelitian ini adalah berupa tulisan-

tulisan yang ada koneksinya dengan penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang

dikaji penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah dan sebagainya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk memperoleh

informasi berupa dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, analisis data meliputi pekerjaan yang

berkaitan dengan data mengenai pemahaman materi pembinaan

perkawinan (BP4) bagi isteri yang mengajukan cerai gugat di Kota

Pekanbaru. Bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
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memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskannya apa yang dapat

diceritakannva kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data,

merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan kedalam pola,

tema, atau kategori.

2. Teknik wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

wawancara tidak terstruktur,2 yaitu pedoman wawancara yang hanya

memuat garis besar yang akan ditanyakan. Jawaban hasil wawancara

dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara

sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini dilakukan

untuk penelitian kasus.

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara/kuesioner

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara. wawancara

digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden dengan

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Pada saat melakukan

proses wawancara peneliti dibantu oleh suatu kerangka acuan yang disebut

pedoman wawancara. Pertanyaan yang dipersiapkan disesuaikan dengan

masalah yang sedang dibahas dalam penelitian, sehingga pertanyaan

kepada sumber data merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencari

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2010), h. 270
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data guna pemecahan masalah penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam

mengadakan pendataan dan informasi, maka peneliti menggunakan

catatan-catatan lapangan, yaitu peneliti mengaplikasikannya dengan

perspektif emic, (pandangan responden), yaitu berusaha mengetahui

bagaimana responden memandang dari segi perspektifnya. Wawancara

yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan keuntungan berbagai pihak, sedangkan dalam

pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan-catatan

lapangan, dengan tujuan untuk memudahkan dan mengingat data yang

akan dikumpulkan, baik yang bersifat verbal maupun non verbal. Maka

dari itu, untuk mengimbangi keterbatasan daya ingat peneliti mengenai

informasi yang diperoleh digunakan dengan cara wawancara terbuka (open

endeed interview).

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

Hipotesis.

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dalam analisis data ini menggunakan



92

kerangka berpikir induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh atau

berangkat dari fakta-fakta yang khusus.3

D. Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tekhnik pengumpulan data yang bermacam-macam

(trianggulasi atau gabungan), dan dilakukan secara terus menerus

sampai datanya jenuh.

b. Teknik Analisis Data

Tekhnik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis dan bermacam-macam, data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehinga mudah dipahami oleh diri sendiri

maupun orang lain, yang bersifat induktif dan berkelanjutan.

3Sugiyono. Mode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012). hal.333
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2. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Yang menjadi objek penelitiannya isteri yang mengajukan cerai

gugat: Sedangkan lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah

Pengadilan Agama Pekanbaru.


