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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam proses mendapatkan data atau informasi sebagai penelitian, penulis 

menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau 

kelompok tertentu. Creswell mendefinisikan tentang metode penelitian kualitatif, 

sebagaimana yang ditulis oleh J.R. Raco : 

Metode penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.
37

 Dan untuk mengetahui 

tentang gejala sentral, maka peneliti diarahkan untuk mewawancarai peserta 

penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel mandiri dan tunggal.
38

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Wonggeduku, dengan waktu kurang lebih 4 bulan dari bulan Mei sampai bulan 

Agustus. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 

penelitian ini, peneliti dalam menetapkan subyek informan menggunakan sistem 

snowball sampling, artinya sumber informasi yang diperlukan berkembang terus 

sampai mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lexy J. Maleong mengatakan 

bahwa : 

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (snowball) secara 

purposive (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan alat 

penggumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

penelitian sendiri, atau peneliti merupakan key instrument.
39

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dibagi menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data primer atau data utama yang diperoleh langsung dari informan atau 

sumber aslinya melalui wawancara yang dalam hal ini yaitu kepala KUA 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, pegawai KUA Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe yang bertugas dibidang BP4 dan calon 

pengantin. 

2. Data sekunder atau data pendukung yang berfungsi sebagai penguat data 

utama, observasi lapangan, bahan dokumen kondisi daerah dan bahan atau 

referensi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pengamatan (observasi), yaitu “cara untuk memperoleh data melalui kegiatan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.” 
40

 

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung 

dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada (data primer) 

yang tujuan memperoleh informasi.
41

 

3. Dokumentasi, yaitu mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai 

bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan 

konseli seperti foto, rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh 

gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian akhir dari semua metode penelitian ini. Pada 

tahap ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan 

dari persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalisis data penyusun 

menggunakan tekhnik analisis deskriptif kualitatif. Artinya metode yang 

digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, 

dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika yang 

digambarkan dengan kata atau kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 
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kesesuain antara teori yang disajikan dengan hasil data-data yang 

diperoleh dari penelitian. 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal penting. 

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh 

yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik 

kemudian peneliti membuat display untuk memudahkan mengambil 

kesimpulan. 

3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan 

menarik kesimpulan.
42

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan 

derajat kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan 

kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan juga merupakan 

unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari 

data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang digunakan adalah teknik 

trianggulasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan 

pengamatan. 
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3. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan data dengan wawancara, 

observasi atau tehnik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Karena 

waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang dikumpulkan 

dengan wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak massalah, akan memberikan data yang lebih valid.
43

 

 

                                                           
43

Lexy J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1988), h. 178. 


