
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

yang memiliki karakteristik alamiah yang merupakan keutuhan dari 

kenyataan-kenyataan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian kualitatif 

menuntut peneliti untuk memasuki dan melibatkan diri pada waktu 

dan lokasi penelitian.  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat penelitian. 

Berbeda dengan kuantitatif yang alat penelitiannya adalah angket. 

Oleh karena itu dalam pengumpulan data di lapangan peneliti 

berperan pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan 

kemasyarakatan. 

Karakter penelitian kualitatif lainnya adalah deskriptif, proses 

lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal 

yang esensial.
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di BP4 Kota Yogyakarta dengan 

pertimbangan bahwa BP4 kota Yogyakarta menjadi rujukan KUA se-

Kota Yogyakarta dalam menangani konflik suami isteri. Selain itu 
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tingkat perceraian di Kota Yogyakarta tergolong tinggi sesuai dengan 

data yang sudah disebut di dalam latar belakang masalah. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang akan diwawancara 

untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk menganalisis 

metode yang digunakan. Subyek penelitian ini adalah konselor BP4 

Kota Yogyakarta yang memiliki kriteria sudah lebih dari lima tahun 

menjadi konselor BP4 Kota Yogyakarta. 

Teknik penentuan sampel ditentukan dengan cara snow ball 

yang berarti efek bola salju atau berantai yang memungkinkan 

berkembang seiring penelitian berlangsung. Adapun untuk penentuan 

subyek berikutnya akan dilakukan dengan melalui proses triangulasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan 

metode ini karena ingin menggali lebih  dalam informasi.  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara 

peneliti bisa merasakan langsung emosi yang di gambarkan oleh 

narasumber. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti 

gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan 



beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian dapat terkumpul secara maksimal sedangkan subjek peneliti 

dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

bertujuan, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.
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Teknik Observasi, dalam penelitian kualitatif observasi 

diklarifikasikan menurut tiga cara.  Pertama, pengamat dapat 

bertindak sebagai partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi 

dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran. Ketiga, 

observasi yang menyangkut latar penelitian dan dalam penelitian ini 

digunakan tehnik observasi yang pertama di mana pengamat bertindak 

sebagai partisipan. 

Dokumentasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan laporan 

dan melengkapi data pengamatan. 

Untuk uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

menigkatkan ketekunan, triagulasi (pengecekan data dari berbagai 

sunber dengan berbagai cara dan waktu), analisis kasus negative, 

menggunakan bahan referensi, mengadakan member check (proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data). Tujuan 

dari member check adalah agar informasi yang diperoleh dapat 
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digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud 

sumber data dan informan. 

E. Teknik Analisi Data 

Hasil data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi 

penelitain ini akan dianalisi dengan metode Deskriptif Analitik. 

Metode deskriptif analitik adalah metode penelitian yang 

menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau subjek yang diteliti dan dianalisis dengan teori yang 

sudah ada. Dari hasil wawancara akan direduksi, dikategorisasi, 

disintesisasi, dan kemudian disusun hipotesis kerja.
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Reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi data-data 

yang memiliki makna yang berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian. Kemudian membuat koding agar mudah dalam menelusuri 

sumber data yang didapat sehingga memudahkan dalam 

pengkategorian data. 

Kategorisasi adalah memilah-milah data ke dalam bagian-

bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama atau 

label. 

Sintesisasi adalah mengait-ngaitkan antara satu kategori 

dengan kategori lainnya. Dari setiap kaitan antar kategori diberi nama 

atau label. 
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Kemudian menyusun hipotesis kerja untuk menjawab rumusan 

masalah agar mencapai tujuan penelitian. Hipotesis kerja adalah teori 

yang berasal dan terkait dengan data. 

 


