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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Alokasi waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan sejak 

dikeluarkan surat izin penelitian oleh sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAIN) Palangka Raya, terhitung sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan 

7 Desember 2013. 

2. Tempat Penelitian 

  Penelitian dilakukan pada tiga pasang peserta pemenang lomba 

keluarga sakinah tahun 2012 yang memiliki domisili yang berbeda-beda. 

Adapun 3 pasang peserta pemenang lomba tersebut berasal dari 

perwakilan daerah yang berbeda-beda,  yaitu:  

a. Pemenang 1 atas nama pasangan HM. Ramli A Gani dan Hj. Mulkyah 

perwakilan Kota Palangka Raya .Alamat : Jalan Langsat No. 28. 

b. Pemenang II atas nama pasangan H. Samudera Aryanto S. dan 

Normawati perwakilan kabupaten Seruyan. Alamat : jalan Mayjen D.I. 

Panjaitan  

c. Pemenang III atas nama pasangan H.Sudarjo dan Hj. Suparmi 

perwakilan kabupaten Kota Waringin Barat. Alamat: Desa Bumi Harjo, 

RT. 10/RW. 3 Kecamatan Kumai. 
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B. Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini, akan didapatkan data-data 

deskriptif, yaitu berupa data tertulis maupun lisan yang bersumber dari orang-

orang yang diamati perilakunya.
1
  

 Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan 

menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian dengan luas dan rinci 

serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang bagaimana sistem keluarga 

sakinah yang dilaksanakan. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode purposive sampling (teknik sampel bertujuan), yakni menentukan 

(memilih) kelompok subjek yang didasarkan pada ciri-ciri atau kriteria 

tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan penelitian yang 

akan dilakukan, yakni sebagai berikut:  

a. Tiga pasang keluarga yang menjadi subjek (responden) dalam penelitian 

ini merupakan pemenang keluarga Sakinah Teladan Se Kalimantan 

Tengah Tahun 2012. 

b. Memiliki peran yang cukup baik di masyarakat 

 Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah  3 pasang 

suami-istri yang merupakan pemenang lomba keluarga sakinah teladan 

tingkat provinsi se Kalimantan Tengah tahun 2012. Selain itu, penulis juga 

                                                           
 1

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004, h.  3. 
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menggali informasi sebagai tambahan kepada salah satu anak dari masing-

pasangan sebagai informan. 

 Objek dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pola 

komunikasi yang diterapkan di dalam kehidupan keluarga pada 3 pasang 

pemenang lomba keluarga sakinah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik, 

diantaranya: 

1. Observasi  

  Menurut Andi Prastowo sebagaiana dikutip oleh Sutrisno Hadi, 

observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

suatu gejala yang tampak pada objek  penelitian.
2
  

 Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran secara 

langsung informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

diteliti. Melalui teknik observasi ini,  penulis melakukan pengamatan 

secara langsung di lokasi tempat kediaman pemenang lomba keluarga 

sakinah teladan tingkat Provinsi tahun 2013. Adapun data yang ingin 

digali melalui observasi ini adalah: 

1. Lokasi kediaman para peserta pemenang lomba keluarga sakinah 

teladan. 

2.  Komunikasi setiap pasangan peserta dalam keluarga. 

 

                                                           
  

2
Dikutip dari Sutrisno Hadi dalam, Metodologi Reseach, Yogyakarta : Andi, t.th. 

Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan  Pelatihan 

Lengkap Serba Guna), Yogyakarta: Diva Press, 2010, h. 27. 
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2. Wawancara 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3
 Teknik  ini merupakan teknik 

yang cukup efektif dalam melakukan suatu penelitian, karena akan dapat 

mengungkapkan lebih dalam informasi dari partisipan. Melalui teknik 

wawancara ini, penulis melakukan dialog secara mendalam yaitu dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, untuk 

mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan secara langsung. 

Beberapa data yang digali melalui teknik wawancara adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi antara sesama anggota keluarga 

b. Cara mempertahankan keutuhan komunikasi dalam keluarga agar tetap 

harmonis 

c. Pendidikan anak dalam keluarga 

d. Kendala-kendala dalam berkomunikasi yang dialami dalam rumah 

tangga 

e. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala. 

 

 

 

                                                           
 

3
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian…, h. 186. 
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3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.
4
 Melalui teknik dokumentasi ini, penulis 

mengumpulkan data-data tertulis yang relevan terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. Beberapa hal yang ingin digali melalui teknik 

dukumentasi ini diantaranya: 

1. Gambaran pelaksanaan lomba pemilihan keluarga sakinah teladan se 

Kalimantan Tengah tahun 2012 

2. Bentuk persyaratan /mekanisme penilaian perlombaan keluarga sakinah 

sakinah 

3. Bentuk penghargaan masing-masing pemenang. 

D. Keabsahan Data 

 Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis 

oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang 

dihimpun itu benar atau valid, maka diperlukan pengkajian terhadap berbagai 

sumber data dengan teknik data Triangulasi. Pengabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan Triangulasi untuk menjamin bahwa semua apa yang 

diamati dan apa yang diteliti serta hasil wawancara relevan dengan 

sesungguhnya terjadi di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy 

Moeleong. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan 

data atau sebagai sumber perbandingan terhadap data tersebut. 

                                                           
  

4
Andi Prastowo, Menguasai Teknik…, h. 192. 



47 
 

 
 

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik triangulasi yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Namun, yang paling dominan 

peneliti menggunakan trianngulasi sumber. 

  Melalui teknik triangulasi sumber ini, data yang valid dapat diperoleh 

dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan hasil wawancara tentang identitas subjek dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

3. Membandingkan pernyataan subjek dengan pernyataan dari informan. 

E. Analisis Data 

  Untuk lebih terarahnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka digunakan teknis analisis data. Dalam menganalisis data, terdapat 

tahapan-tahapan sebagaimana  pendapat Milles A. Michael Huberman 

sebagai berikut:  

1. Data Reduction/ Pengurangan Data 

   Pada langkah ini, data yang diperoleh lapangan penelitian, 

dilakukan proses pemilihan tentang bagian-bagian mana yang diperlukan 

dan dimana data yang dibuang, sehingga proses reduksi data ini dapat 

dilakukan penajaman pengelompokan data, dalam artian peneliti 

melakukan  menyeleksian terhadap data yang terkumpul, yaitu dengan 

memilih data mana yang relevan dan layak untuk disajikan diantara 

banyak data yang ada, sehingga kesimpulan finalnya dapat diferifikasi.
5
  

 

                                                           
 

5
Mattew B.Milles A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992. h. 16-19.  
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2. Data Display/Penyajian Data 

   Penyajian data dalam laporan disusun secara sistematik kemudian 

dipaparkan secara ilmiah. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
6
 

3. Data Conclusion/Penarikan Kesimpulan 

  Yaitu menarik kesimpulan dari data yang diperoleh agar tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian itu sendiri. Langkah ini dilakukan 

untuk memberikan titik tekan yang bermakna data yang telah 

digambarkan. Dalam langkah ini sangat diperhatkan  tujuan yang ingin 

dicapai dari hasil penelitian tersebut. 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R d D, Bandung: Alfabeta, 

2008, h. 249.  
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