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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  ini adalah field research (penelitian lapangan) 

penelitian kualitatif, peneliti akan memberikan gambaran tentang fenomena 

dilapangan secara sistematis dan faktual dan menjelaskan berbagai hubungan 

dari semua data yang diperoleh. Melalui penelitian ini, peneliti akan 

mendeskripsikan Implementasi Ta’dib terhadap istri yang nusyuz ditinjau 

dalam Maqashid Al-Syari’ah.  

Bogdan dan Taylor, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati”.1 Dalam 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi 

yang alamiah).2 Karena itu pula, penelitian kualitatif sering disebut sebagai 

penelitian naturalistik karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat 

kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian 

dilapangan. Oleh karena itu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan 

muncul atau dari data dibiarkan terbuka untuk di interpretasi. Kemudian data 

dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), h. 4 
2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

h. 225 
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mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview) 

serta hasil analisis dokumentasi dan catatan-catatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan 

dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Penelitian yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung 

dilapangan. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wawobende Kecamatan 

Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini akan dilakukan sejak 

proposal ini diseminarkan. 
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D. Sumber Data  

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data 

diperoleh, data apa yang dikumpulkan serta dengan cara apa data diambil 

sehingga tingkat validitasnya dapat terjamin. 

Terkait ini, penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

data, yaitu: 

1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara antara peneliti 

dengan subyek penelitian, dalam hal ini melalui informan utama 

yaitu suami istri yang terlibat dalam nusyuz. 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, 

jurnal, website, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini.   

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tehnik 

Field research yakni mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pada 

metode ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut: 

1) Interview (wawancara) yaitu mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan 

informan yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas.3 

                                                           
3 Wardi Bahtiar, Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72 
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Dalam hal ini suami istri yang terlibat langsung dalam masalah 

nusyuz. 

2) Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang akan diteliti.4 

F. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data merupakan usaha untuk menyusun secara 

sistematis dan rasional berbagai data yang telah terkumpul baik dari hasil 

observasi, wawancara maupun dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang 

digunakan adalah: 

a) Reduksi data (data reduction), mereduksi  data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal -hal penting, dicari tema 

dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. 

b) Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis  dalam bentuk uraian singkat, bagan bangunan antar kategori 

flowchart dan sejenisnya. 

c) Conclusion drawing / verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

                                                           
4 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 
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bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.5 

G. Pengecekan Keabsahan Data/Trianggulasi 

Trianggulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga 

data yang telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk 

mendapatkan hasil data yang valid dan actual terpercaya. 

William Wiersen mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data 

berbagai sumber dengan beberapa cara dan tehnik yang disesuaikan dengan 

waktu.6 

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi 

sebagai berikut: 

1) Trianggulasi tehnik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 

berbeda, yakni data diperoleh dari wawancara lalu dicek dengan observasi. 

2) Trianggulasi sumber yaitu mengecek kembali data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber informan. Pada trianggulasi sumber peneliti melakukan 

wawancara bertahap dan mendalam pada Imam Desa, pemerintah, dan 

masyarakat setempat. 

3) Trianggulasi Waktu adalah melakukan pengecekan keabsahan data dengan 

wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu dan situasi yang 

berbeda. Karena waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data 

                                                           
5 Ibid, hal.  190 
6 Sugiono,  Metodologi    Kualitatif   dan R&D, hal.  270-274 



45 
 

yang dikumpulkan dengan wawancara dipagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid. 

 


