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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi 

kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Bogdan dan Tylor, 1990). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat 

diukur dengan angka. Penelitian kualitatif  bertujuan memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. dalam 

penelitian jenis kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama. Peneliti 

memiliki lebih banyak kelebihan daripada daftar pertanyaan yang lazim dilakukan 

pada penelitian kuantitatif (kuesioner) (Sulistyo-Basuki, 2000). 

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Mujdia Raharjo (2017) 

studi kasus ialah suatu serangkaian  kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa dan aktifitas 

baik pada tingkat peorangan, sekolompok orang, lembaga, atau organisasi agar 

memperoleh pengetahuan mendalam dari peristiwa tersebut.   

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlangsung sejak tanggal 24 April hingga 26 

Juni 2020. 

3.2.2  Tempat Penelitian 
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Lokasi penelitian yaitu pada fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN 

Kendari. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang diperoleh 

melalui pengamatan atau wawancara langsung terhadap informan. Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi objek wawancara adalah mahasiswa fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah menikah. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk melengkapi 

sumber data utama atau primer. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu wawancara teman-teman sejawat dari mahasiswa yang telah 

menikah. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

langkah berikutnya, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, maka 

peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data tersebut, 

yaitu: 

3.4.1 Pengamatan (Observation)  

Menurut Djaali dan Puji Mulijiono (2007:16) secara umum pengertian 

observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan 

melalui pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

dijadikan objek pengamatan . Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang tepat mengenai objek penelitian sehingga dapat disusun secara tepat, karena 
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dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang akan dikaji (Emzir, 2014:48).  

3.4.2 Wawancara (interview)  

Mengutip pendapat Emzir (2014:47) langkah lain dalam mengumpulkan 

data adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan  untuk memperoleh 

data dengan cara menanyakan langsung pada ahli atau pihak yang bersangkutan 

dalam suatu perkara. Untuk itu perlu dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan dan tidak boleh keluar dari informasi-informasi yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti.  

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang telah 

menikah namun masih aktif kuliah sebab meraka merupakan objek uatama dalam 

penelitian ini, kemudian teman-teman sejawat yang mengetahui perihal kehidupan 

mereka setalah menikah. Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti adalah 

untuk mengetahui cara berpikir mahasiswa dalam pengamalan dalil-dalil  yang 

berkaitan tentang pernikahan. Mengamati kegiatan perkuliahan mereka, keaktifan 

dan kehadiran mereka dalam prosen belajar. Serta menanyakan keadaan mereka 

melalui teman-teman sekelasnya yang dianggap cukup mengetahui perihlan 

kehidupan mereka setelah menikah. 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara tertulis dan 

online melalui aplikasi media sosial. Dikarenakan wabah pandemi Covid-19 

hingga proses wawancara tidak bisa lakukan secara tatap muka. 

3.4.3 Dokumnetasi  

Dokumnetasi merupakan cara untuk mencari data mengenail hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti 
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notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya (Arikunto, 1986:334) serta data-data 

mahasiswa yang telah menikah, ayat-ayat al-Qur’an serta hadist yang berkaitan 

tentang pernikahan 

3.5 Teknik Analisis Data 

Mengutip pendapat Rosyid (2016:7) Analisis data adalah proses mencari 

dan menyususn data secara sistematis, yang diperoleh melalui hasil pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi. Dengan cara mengelompokkan data dalam beberapa 

bagian, memilih mana yang penting dan berkaitan dalam penlitian, kemudian 

menyimpulkannya agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain yang 

membacanya penelitian ini dengan kata lain analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan 

(Masri Singaribundam, 1989: 263). 

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis 

menggunakan pedoman tiga tahap analisis data Miles dan Humberman sebagai 

mana yang dikutip oleh Sugiyono (2012: 329) yaitu: 

a. Reduksi Data (data reduction) berarti merangkum memilih data-data 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Sehingga data hang direduksi akan menunjukkan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti. 

b. Penyajian Data (data display) dilakukan penelaan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber observasi, wawancara, maupun data 

dokumentasi yang diperoleh untuk menjadikan suatu bahan analisis 

dalam bentuk uraian singkat.  
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c. Conclusion Drawing/Verification yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti 

yang tidak valid dan konsisten saat mengumpulkan maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 

2012: 190). 

3.6 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari 

data yang tidak valid, yakni adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. 

Pengujian keabsahan data dalam hal ini menggunakan Triangulasi. 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

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

yang telah ada di filter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapakan hasil 

data yang valid, aktual dan terpercaya (Burhan, 2008: 256). Dalam 

pelaksanaannya peneliti akan melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil 

wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut dicek dengan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian, kemudian diperkuat dengan 

dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman mahasiswa fakultas ushuluddin adab dakwah dalam mengamalkan 

dalil-dalil pernikahan.  

Setelah ketiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul, kemudian diuji / 

dilakukan pengecekan dan menggunakan triangulasi data agar siap dijadikan 
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sebagai bahan analisis untuk menganalisis data yang telah didapatkan agar 

menjadi data yang lebih lengkap dan sempurna untuk menghindari terjadinya 

berbagai kesalahan. 

T Willian Wirsen sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2006:270-274) 

mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu. Dalam pengecekan data 

maka digunakan triangulasi sebagai berikut: 

a. Triangulasi Waktu, yaitu dilakukan dengan cara wawancara pada 

imforman  dalam rentang waktu yang berbeda. Peneliti merencanakan 

jadwal wawancara  agar tidak mengganggu kesibukan para informan 

dalam penelitian ini. 

b. Triangulasi Sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda beda dengan teknik yang sama. Dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi 

keinginan dari peneliti. 

c. Triangulasi Teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

menggunakan observasi non partisifatif, wawancara mendalam yang 

dilakukan secara online dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak. 

 

 

 


