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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang

bersifat  normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti

tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Sebab, metode

penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu

yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus

menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara

maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Hukum dalam bentuk karya manusia untuk mengatur kehidupannya

maka akan ditemukan dua lambang pertama lambang tertulis atau hukum

formal yaitu adanya kepastian dari normanya,sedang lambang  kedua adalah

kekakuan  yang mana akan menimbulkan keadaan lain,  salah satunya adalah

adanya kesenjangan antara keadaan, hubungan, serta peristiwa dalam

masyarakat dan pengaturannya dalam hukum formal.45

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil,

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian

hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang

memperoleh data dari sumber data primer.46 Dalam penelitian hukum empiris

yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan

pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu,

dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini

45SatjiptoRaharjo Hukum  dan  Perubahan Sosial(Yogyakarta: GentaPublishing,2009),Cet
3,h.50-51

46 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, h. 56.
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dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang teratur, terlembagakan

serta mendapatkan legitimasi secara sosial.47

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya

mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh

pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat.Hal ini

disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan

realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan

menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik

realita.48

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan

atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi  pada  pengumpulan

data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris

dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan

penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.49

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini

peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu

keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara

mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.50 Penelitian

yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang

bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.51

47Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, h. 23.

48 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124.

49 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

50 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan
Fiqih Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 3.



Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif

kualitatif.Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara

objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.Penelitian

deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang

dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan

eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan

memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh

di lapangan.52 Kemudian, sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang

dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan

yang berdasarkan norma ajaran Islam yaitu dalil Alquran, hadis Nabi serta

ijtihad para ulama, yakni menyoroti masalah Perkawinan sirridan proses

penyelesaian atau solusi hukumnya pada masyarakat  kecamatan Kolaka.

B. Informan  Penelitian

informan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam

suatu wilayah  yang yang menjadi sumber informasi. Informan   dalam

penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka

Kabupaten Kolaka dengan jumlah 6 Pasangan suami isteri yang melakukan

nikah sirri dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,

juga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif,

yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar.

Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.Sumber data dalam penelitian

merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.53

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau

peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan

52 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2005), Cet 3, h. 14.

53 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), h. 66.



penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti

membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-

sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data

yang relevan dengan penelitian.54Kata-kata dan tindakan orang yang diamati

atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio dan pengambilan

foto.55

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data

yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan

responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.Sedangkan responden

yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan para

Petugas nikah di Kecamatan juga para tokoh agama dan Masyarakat di

kecamatan  Kolaka.

2. Data  Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan

dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang

berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan

dokumen resmi.56Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan

kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.57

Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini

adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

perkawinan,. Dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan Nikah serta

54 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 132.

55 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157.

56Ibid, h. 159.

57 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet 3, h. 155.



sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan

dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan

dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari

sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber

dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.58

Adapun data sekunder penelitian ini adalah data dalam bentuk

dokumen berupa file yang berkaitan dengan penelitian fenomena nikah sirri

pada masyarakat  kecamatan Kolaka.

E. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan orang lain

merupakan alat pengumpul data utama. Sehingga dalam penelitian ini penulis

menempatkan diri sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.59Selama

pengumpulan data dari subyek penelitian di lapangan penulis menempatkan

diri sebagai instrumen sekaligus pengumpul data untuk mendukung

pengumpulan dari sumber yang ada di lapangan, penulis memanfaatkan buku

tulis dan bolpoin sebagai alat pencatat data.

Peran instrumen sekaligus pengumpul data penulis akan

merealisasikannya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka.

Kehadiran penelitian di tempat itu diperkirakan akan berlangsung selama

beberapa bulan dan akan dilaksanakan sesering mungkin untuk melakukan

wawancara dengan mencari celah-celah kesibukan dan tidak mengganggu

aktivitas para Aparatur Sipil Negara juga para abdi masyarkat yang bertugas di

tempat tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak

58Ibid.

59 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya,
2008), h. 4



mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi

adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran)

untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat.

Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.60Observasi bertujuan menjawab

masalah penelitian.Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mana Kecamatan Kolaka masih

dalam cakupan wilayah tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut.

Juga melakukan observasi lansung pada Kecamatan Kolaka untuk

mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Teknik observasi penulis gunakan pada proses pelaksanaan nikah

sirri yang terjadi pada pasangan Amran dan Mima (istri ke-3) juga proses

perceraian bawah tangan antara Amran dan Nurmaida (istri ke-2).

2. Interview atauWawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara

dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang

diteliti.61Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.62

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang

terkait dengan perkawinan sirrimasyarakat suku Bajodan proses

penyelesaiannya. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai

langsung pihak-pihak terkait

60Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70.

61Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, h. 114.

62 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 135.



3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan

pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi

adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-

buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.63 Hal

ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan

perkawinan sirripada masyarakat suku Bajo Kelurahan Laloeha Kecamatan

Tiworo Uara dan proses penyelesaiannya serta data-data lain yang

berhubungan dengan pokokpenelitian.

G. Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa

langkah.Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa

kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan

kejelasan makna dan data- data yang diperoleh juga harus merupakan data yang

diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.Selanjutnya adalah

klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh

ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada

kaitannya dengan penelitian yangdilakukan.64

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal

dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka

dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui.

Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan

mempelajari dan memilah- milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan

menemukan apa yang penting  dari apa yangdipelajari.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data

dengancara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata

63 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makasar : Indobis
Media Centre, 2003), h. 106.

64 Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,
(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 84-85.



atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh

kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah

penelitian serta memberikan detesis yang berkaitan dengan objek

penelitian.Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang

merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dari kesimpulan ini akan

terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.65

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses mengukur seberapa besar validasi

atau derajat ketepatan data, antara obyek data penelitian dengan data yang

dilaporkan peneliti.66 Pada penelitian ini, uji keabsahan yang dilakukan

peneliti dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

1.   Kredibilitas.

Untuk  memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel,

maka ada beberapa teknik yang akan digunakan yaitu:

a.   Perpanjangan Waktu Penelitian.

Melalui perpanjangan waktu penelitian akan dapat membangun

kepercayaan subjek serta dapat menguji ketidakbeneran informasi yang

disebabkan oleh distorsi baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari

informan atau subyek penelitian.

Perpanjangan itu berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, wawancara dengan sumber data lama maupun data baru.

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah

yang diberikan sudah benar atau tidak.67

Perpanjangan penelitian ini dilakukan sampai kejenuhan dalam

pengumpulan data, artinya data yang diperoleh dari awal dilakukannya

penelitian sampai akhir penelitian, baik melalui observasi, wawancara

65IAIN Kendari, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah,Skripsi, dan
Disertasi, Kendari: IAIN Kendari Press, 2016.

66Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 363.

67Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 369.



maupun dokumentasi serta angket sama. Namun apabila data yang

diperoleh tidak sama, maka dat tersebut tidak valid/ kredibel.

b.   Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri- ciri

dan unsur dalam situasi yang relevan dengan fokus penelitian yang

sedang  dikajii dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut

secara rinci.

c.   Triangulasi

Triangulasi adalah mengecek kebenaran data yang telah

dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda, yang

meliputi: sumber, pengamat, teori, dan waktu yang berbeda, (1)

Triangulasi metode yakni pengecekan keterpercayaan data hasil penelitian

melalui beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat

keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. (2)

Triangulasi sumber data  peneliti  menggunakan  berbagai  sumber  data

seperti dokumen, wawancara, pengamatan; (3) Triangulasi pengamat yakni

adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan

data; (4) Triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data pada waktu yang

berbeda untuk mengecek kebenaran data tersebut.

Untuk mendapatkan data yang obyektif, yang dilakukan dengan cara

auditing kepastian data. Pertama-tama peneliti akan memastikan apakah

temuan-temuan dalam penelitian tersebut benar-benar berasal dari subyek

penelitian. Peneliti akan memastikan secara logis bahwa kesimpulan yang

dibuat benar-benar berasal dari data subyek penelitian.

Peneliti ini juga akan melakukan penilaian terhadap derajat ketelitian

tim pengumpul data: apakah ada penyimpangan data, apakah terlalu

berlebihan menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi

penemuan? dan menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan

pemeriksaan keabsahan data, misalnya bagaimana peneliti mengadakan

triagulasi, analisis kasus negatif dan lain-lain dengan memadai.



I. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti lakukan dengan mengunakan referensi yang

terkait dengan penelitian serta melakukan studi awal terhadap masalah

penelitian. Tahap ini dilakukan pula proses penyusunan proposal penelitian,

seminar sampai disetujui dosen pembimbing.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang

berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Pada proses ini

peneliti menggunakan metode yang telah ditentukan.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah terkumpul

secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan

dapat diinformasikan kepada pihak lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang peneliti lakukan dengan

membuat laporan tertulis dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk

tesis


