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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Bodgan dan Taylor, bahwa: Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang diamati.
1
 

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau 

fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data 

penelitian, kemudian dilakukan penelahan secara akurat dan mendetail guna mencari 

makna.
2
  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

menganalisa berbagai hukum dibidang perkawinan yang dikaitkan dengan kawin 

terpaksa karena hamil. Kemudian melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek 

penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dari kawin terpaksa karena hamil

                                                 

1
Lexi. J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 3. 

2
Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

h. 47. 
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dan akibat hukumnya. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe, Waktu penelitian dilakksanakan sejak tanggal 30 September 

2015 sampai dengan 6 November 2015. 

D. Instrumen Penelitian 

Insrumen penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, bahwa : 
12

 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini digunakan untuk 

menyesuaikan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya 

manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau 

objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan 

kenyataan yang ada di lapangan.
3
 

 

Sebagai Instrumen kunci peneliti dalam peroses pengumpulan data juga 

menggunakan alat sebagai instrument pendukung yakni buku catatan kecil sebagai 

catatan data hasil wawancara dan alat perekam untuk merekam pembicaraan dari 

wawancara. 

E. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu 

tentang situasi sosial tersebut.
4
 

 

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam 

                                                 
1

  

2
  

3
 Lexi. J. Maleong,, op. cit.,  h. 4. 

4
 Ibid,  h, 125. 
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hal ini sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian 

yakni data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan “data primer adalah 

data yang didapat dari sumber pertama”.
5
 Dalam hal ini melalui informan pertama 

(kunci) yaitu :  

1) Pemerintah Desa Soropia 

2) Tokoh adat/tokoh masyarakat/tokoh agama yang mengurusi urusan perkawinan 

di masyarakat. 

3) Pelaku kawin terpaksa. 

Sedangkan “data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan 

dokumen dalam hal ini penulis tidak langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti 

dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain”.
6
 

Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap tentang permasalahan yang 

sedang diteliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung kelancaran tugas pengumpulan data, maka diperlukan 

teknik yang tepat, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara  bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

                                                 

5
 Sugiarto, dkk. Teknik Sampling (Jakarta; PT. Gramedia Utama, 2001), h. 16. 

6
Lexi. J. Maleong, op cit. , h. 19. 
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komunikasi. Dalam wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut adalah 

pewawancara, respon, sumber peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan 

situasi wawancara.
7
 

 

Kegunaan wawancara adalah untuk mendapatkan data di tangan pertama dan 

pelengkap teknik pengumpul lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. 
8
 

Pada teknik wawancara ini, pertanyaan diajukan kepada informan, yang telah 

disiapkan secara lengkap dan cermat, akan tetapi cara penyampaian pertanyaan 

tersebut dilangsungkan secara bebas. Dengan demikian, sekalipun pewawancara 

telah terikat oleh pedoman wawancara (interview guide), tetapi pelaksanya dapat 

berlangsung dalam suasana tidak terlalu formal, harmonis dan tidak kaku. 
9
 

Teknik wawancara ini untuk mengungkapkan data mengenai:  

a) Faktor penyebab kawin terpaksa karena hamil di Desa Soropia Kecamatan 

Soropia Kabupaten Konawe. 

b) Bentuk kawin terpaksa karena hamil di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe. 

c) Dampak kawin terpaksa karena hamil di Desa Soropia Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe.  

Dalam penelitian ini pertanyaan ditujukan kepada individu-individu yang 

terkait dengan kawin terpaksa karena hamil. 

 

                                                 

7
Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Yogyakarta; LP3S, 

1987), h. 192. 

8
Husaini Usman dan Purnomo  Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakatra; Bumi 

Aksara, 1996), h. 58-59. 

9
Dudung Abdul Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), h. 63. 
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2. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang 

diselidiki.
10

 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan 

yang tedahulu, melalui sumber-sumber dokumen. Dalam hal ini penulis mengambil 

data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektifitas dari penelitian yang 

dikumpulkan. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.
11

 

Menganalisis disini adalah mengatur, megurutkan, mengelompokkan, dan 

memberikan kode serta mengkategorikannya.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model 

Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman yang mengatakan bahwa: 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

dengan cara sebagai berikut:  

1) Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan.  

2) Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

                                                 

10
Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta; Gramedia, 1991), h. 13. 

11
Nasution. S. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif (Bandung : Tersito, 1988), h. 178. 



42 

 

 

3) Penarikan kesimpulan atau ferifikasi dari permulaan pengumpulan data, 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti banda-benda yang mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat 

dan proposisi.
12

  

 

Artinya data yang terkumpul dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan tertentu 

yakni mencermati pola tindakan individu yang dianggap penting sehingga 

menghasilkan deskripsi/penjelasan, kemudian mengidentifikasikannya dan 

selanjutnya hasil-hasil penelitian akan diinterpretasikan melalui penjelasan-

penjelasan deskriptif.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan derajat 

kepercayaan data. Dengan kata lain apabila penulis melaksanakan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil usaha penelitiannya 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari segala segi. 

Pengecekan keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari 

pengetahuan penelitian kualitatif.  

Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan satu teknik dari 

Sembilan teknik yang ditawarkan dalam kajian penelitian kualitatif, yakni teknik 

triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.  

Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori.
13

 Oleh karena itu 

                                                 

12
Mattew. B. Milles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terjemahan : Tjetjep 

Rohandi Rosidi (Jakarta; UI press, 1992), h. 17-18. 

13
Lexi. J. Maleong, op cit, h. 178. 
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pemeriksaan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

menggunakan sumber data yakni proses mengadakan pengecekan terhadap 

kebenaran dan dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari 

sumber lain, pada fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan 

menggunakan metode yang berlainan pula.
14

 

                                                 

14
Linceln Nasution, Inquiry, (Beverly Hills; Sage Pubicaton, 1985), h. 28. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dlaksanakan di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Soropia adalah salah satu Desa diwilayah 

kecamatan Soropia yang definitif pada tahun 1966,  bersamaan dengan enam desa 

lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya Kec. Soropia pada 

tahun yang sama, yang pada waktu itu berkedudukan di Desa Soropia.  

Pemakaian nama Soropia sebagai nama desa adalah terambil dari kata 

tesoropi (bahasa Tolaki  )  yang berarti    Tersambung, Terpele, Terhalang atau 

Tertutup tidak ada tempat  lewat.
1
 Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah bahwa 

kelompok bajak laut yang bernama Tobelo tidak dapat memasuki wilayah teluk 

Soropia karena penglihatan mereka tempat ini tersambung, tertutup dan terselubung 

atau dalam bahasa tolaki tesoropi, dan nama inilah kemudian diambil menjadi nama 

desa ini yang dengan seiring perkembangan zaman dan penyempurnaan bahasa 

menjadi nama  Soropia sampai saat ini. 

Dalam struktur pemerintahan sejak definitif, Desa Soropia hingga saat ini 

telah diperintah oleh Tujuh orang Kepala Desa yaitu :  ( 1 ) H. Amanu,  ( 2 ) Muh. 

Said,  ( 3 ) H. Ismail, ( 4 ) Abu Bakar. H, ( 5 ) Jawahiruddin. A  (   Pelaksana tahun 

1997 S/D 1999. Hasil pemlihan 16 – 10 – 1999 S/D 2008 ) ( 6 ) Asrim Lanjong   ( 20 

                                                 

1
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja 

Pembangunan (RKP-Desa) Desa Soropia Tahun 2015 


