BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan
tertentu dengan cara ilmiah. berkaitan dengan ini terdapat beberapa hal yang penting yang
harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.42
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif,
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari
penyuluh.43
Menurut Dr Syaifuddin Azwar, MA dalam buku “Metode Penelitian” menyatakan
penelitian deskriptif yaitu melakukan menganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.44

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Kampar
Timur, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara di kabupaten Kampar. Adapun
waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui adanya peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka
Hamil diluar nikah di Kabupaten Kampar.
b. Untuk mengetahui apa faktor Penghambat dan Pendukung Penyuluh dalam
mengurangi angka Hamil diluar nikah.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan studi
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum
Keluarga PPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
b. Untuk menambah pengetahuan bimbingan Penyuluhan islam khususnya dalam
peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka

hamil diluar nikah di

Kabupaten Kampar.
c. Sebagai pemikiran dan informasi tentang peran Penyuluh Agama dalam
mengurangi angka hamil diluar nikah di Kabupaten Kampar menurut Islam.
Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pedoman atau acuan maupun sebagai
referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
D. Sumber Data
1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian atau nara
sumber yaitu Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA)
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sendiri yang berada di kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar dan Kecamatan
Kampar Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan bacaan seperti buku-buku teks,
serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan
masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber data.
Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang (person) dan kertas atau
tulisan (paper) maka untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan teknikteknik sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah
pertanyaaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara
adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi
(interviewer) dan sumber informasi (interviewee)
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan informent
yakni Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur
Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara.
2. Observasi
Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan melakukan
pengamatan langsung dilapangan dan penulis membuat catatan
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kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara baik untuk
memperoleh data.
Dalam penelitian ini yang diobservasi yaitu pada peran Penyuluh Agama
dalam mengurangi angka dikantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur
Kecamatan Kampar dan Kecamatan Kampar Utara.
3. Dokumentasi
Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh Penyuluh
Agama di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kecamatan
Kampar dan Kecamatan Kampar Utara, berupa catatan, buku, agenda, dan
sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat berkaitan dalam
penelitian.

F. Validitas Data
Validitas data di dalam penelitian kualititatif berbeda dengan kuantitatif, jika
kuantitatif

menggunakan

validitas

dan

reliabilitas,

dalam

penelitian

kualitatif

menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman
peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu
muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai
yang terkandung dalam penelitian kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk
menangkap arti (meaning) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau
masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya
secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding
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dalam data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.45
G. Analisis Data
Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka langkah
selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada.Yang mana penulis menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu digambarkan melalui kata-kata
yang

didukung

dengan

hasil

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi

untuk

menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.
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