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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran 

mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.41Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku yang didapat untuk mengungkap mengenai Peran BP4 Terhadap 

Masayarakat Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di 

Kecamatan Pondidaha. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Penelitian kualitatif juga biasa berarti suatu proses pengumpulan data 

secara sistematik dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena 

sosial dan atau merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan yang 

diperoleh dari fenomena sosial itu sendiri.42 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya.43 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena 

yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan desain penelitian

                                                           
41Moh Kasiram, metede penelitian (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h.27 
42Nur Alim, Pelatihan Penelitian Kualitatif Dosen STAIN Kendari, 2005 
43Imron Arifin, penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu social dan keagamaan (malang: 

kalimasahada, 1996), h.22 
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kualitatif, penulis bermaksud menggali fakta tentang Peran BP4 Terhadap 

Masyarakat Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di 

Kecamatan Pondidaha. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Di Kecamatan Pondidaha, dengan 

waktu penelitian yang diperlukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi, Obeservasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fokus observasi 

(pengamatan) dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu : 

a) Ruang tempat, yaitu tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung, dalam penelitian ini ruang dan tempat penelitiannya adalah di 

lingkungan mayarakat KUA Di Kecamatan Pondidaha. 

b) Pelaku, Yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, dalam 

penelitian ini pelaku adalah mayarakat yang berada dilingkungan KUA Di 

Kecamatan Pondidaha. 

c) Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial 

yang sedang berlangsung, dalam penelitian ini adalah Peran BP4 Terhadap 

Masyarakat Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di 

Kecamatan Pondidaha. 
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2. Wawancara, Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data 

untuk tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan subjek peneliti 

yang telah ditentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali 

data dan informasi tentang Peran BP4 Terhadap Masyarakat Dalam 

Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha. 

3. Dokumentasi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah 

tersedia berupa bahan-bahan atau keterangan yang mendukung penelitian. 

Data-data tersebut berupa struktur organisasiKUA, peta/lokasi KUA, sejarah 

berdirinya KUA, dan perkembangannya. Pengumpulan data dengan 

dokumentasi akan dilakukan peneliti sejak peneliti berada dilapangan. Teknik 

ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara. 

D. Sumber  Data 

Sumber data mencakup keseluruhan aspek yang ada dan berhubungan 

dengan obyek penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong bahwa 

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, dan 

selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.44 

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka data penelitian ini terdiri dari: 

1. Data primer atau data utama yang diperoleh langsung dari informan atau 

sumber aslinya melalui wawancara. 

2. Data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi lapangan, bahan dokumen kondisi daerah dan bahan atau referensi 

kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. 

                                                           
44LexyJ. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), h.112 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. 

Prosedur analisis data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai 

kebutuhan dan sasaran penelitian. 

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan cara 

berbeda-bedasebagai acuan, peneliti menerapkan proses analisis data menurut 

Miles dan Hunerman dalam sugiono mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,45 yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting. 

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh 

yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik kemudian 

peneliti membuat display untuk memudahkan mengambil kesimpulan. 

3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan 

menarik kesimpulan.  

F. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, maka penulis 

melakukan pengecekan keabsahan data. 

Sugiono dikutip William Wlersma menjelaskan, teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

                                                           
45Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Cet. Ke 7, Bandung: Alvabeta, 

2009), h. 246-252 
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kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri 

dari sumber, metode, dan teori”46. 

Dalam pengecekkan keabsahan data maka digunakan triangulasi sebagai 

berikut : 

1) Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi. 

2) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data 

observasi dengan data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini. 

3) Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten pada waktu yang berbeda. 

 

 

 

                                                           
46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 273. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi BP4 Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe 

1. Sejarah BP4 Di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe 

BP4 Kecamatan Pondidaha berada satu gedung dengan KUA Kecamatan 

Pondidaha. Gedung KUA dibangun diatas tanah milik pemerintah Desa dengan 

status hak guna pakai (HGP) dan dibiayai pembangunannya oleh APBN pada 

tahun 2009 dengan luas bangunan 100 m2.47Jarak antara Pusat Pemerintahan 

Kecamatan Pondidaha dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Konawe adalah 33 

Km. BP4 di Kecamatan Pondidaha dibentuk karena faktor kebutuhan, karena 

melihat masyarakat di Kecamatan Pondidaha banyak keluarga yang sering terjadi 

konflik terutama remaja yang nikah diusia dini. Tujuan umum BP4 Kecamatan 

Pondidaha ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahma 

melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan 

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 

Kecamatan Pondidaha mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga 

keberadaan BP4 Kecamatan Pondidaha dalam membina keluarga sakinah, bahagia 

dan sejahtera berdasarkan agama islam sangat diperlukan. Latar belakang 

dibentuknya BP4 adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelayanan 

terhadap masyarakat terutama kepada remaja yang menikah diusia dini, BP4 

Kecamatan Pondidaha sebagai salah satu badan penasihat yang berada diwilayah 

Kecamatan Pondidaha. Pendiriannya dimaksudkan untuk membantu Departemen

                                                           
47Darwis S.Ag, ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Wawancara pada 

tanggal 10 juli Tahun 2017, Jam 09;30 WIB. 


