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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu 

suatu penelitian yang langsung dilakukan oleh Peneliti dengan cara turun 

langsung ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan.59 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu 

fenomena.60 Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Peneliti 

menggambarkan berdasarkan apa yang ada dilapangan, dan berdasarkan 

data hasil wawancara dan menganalisis dari data tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Sultan Adam No. 18 

Gedung Catatan Sipil lantai 3 Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122. Alasan memilih penelitian ini karena 

                                                 
59 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100 

 
60 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm 328 
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Peneliti ingin mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Kota Banjarmasin terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga. Karena kasus KDRT yang terjadi di Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan 

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

2. Objek penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota 

Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga 

dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi 

kekerasan dalam rumah tangga. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka data yang digali 

meliputi data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak 

informan terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan 

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.61 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya.62 

Peneliti telah merancang berbagai macam pertanyaan yang diajukan 

ketika proses wawancara berlangsung terhadap informan yang telah 

ditetapkan. Wawancara dilakukan agar Peneliti memperoleh informasi dari 

narasumber-narasumber terpercaya. 

 

                                                 
61 Deddy Mulyana, MetodologiPenelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 180 

 
62 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. Keenam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 64 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh 

data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.63 Dokumentasi 

dalam penelitian ini berupa catatan, rekaman, foto, arsip, dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian atau keputusan pemerintah dan lain-lain. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 

tahap selanjutnya Peneliti melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah 

dikumpulkan.64 Editing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan mengenai peran 

dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin sehingga diperoleh data 

yang akurat. 

                                                 
63 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152 

 
64 Rini Dwiastuti, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152 

 



40 

 

 

 

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.65 Deskripsi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah memaparkan data tentang peran 

dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data 

menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.66 Menganalisa data 

menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan 

data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang 

dirumuskan dari hasil data wawancara dengan informan yang dibahas secara 

mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis. 

  

                                                 
65 Sudarwan Danim, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 

hlm. 210 

 
66 Jacob Urendenberg, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia, 

1998), hlm. 38 




