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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam 

mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus 

itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus  kehidupan, kadang-

kadang  hanya  meliputi  segmen-segmen  tertentu pada faktor-faktor  kasus1.  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan atau 

memaparkan data perkawinan usia muda menurut Undang- Undang dan Hukum 

Islam Tentang pernikahan usia muda secara obyektif, kemudian menganalisa 

dengan menggunakan teori yang telah ada. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah dimasyarakat Kecamatan 

Onembute Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi dipertimbangkan secara matang 

oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada dilapangan terkait 

masalah perkawinan usia muda yang terjadi di daerah tersebut. 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan akibat adanya perkawinan 

usia muda yang terjadi di Kecamatan Onembute, serta tinjauan hukum terhadap 

penundaan perkawinan usia muda untuk mencegah dampak yang dapat 

ditimbulkannya melalui teori Saddu aż-Żarī’ah. 

                                                           
1
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, ( Cet. II Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2010), h. 46. 
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D. Teori  

Teori adalah seperangkat konstruk (Konsep, defenisi, dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan 

antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Teori berfugsi sebagai berikut : 

1. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau 

konstruk variabel yang akan diteliti. 

2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun intrumen penelitian. 

3. Memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang 

hendak diteliti
2
  

Ada tiga macam teori yang berhubungan dengan data empiris antara lain : 

1. Teori deduktif : memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, 

atau pikiran spekulatis tertentu kearah data akan diterangkan 

2. Teori induktif : cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam 

bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini di jumpai pada kaum 

behaviorist. 

3. Teori fungsional : disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan 

perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan 

pembentukan teori kembali mempengaruhi data. 

E. Pendekatan 

1. Pendekatan Normatif  

Pendekatan Normatif atau hukum disini ada dua tinjauan: 

                                                           
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&G, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 57. 
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a. Normatif Yuridis 

Pendekatan Normatif Yuridis terhadap masalah berdasarkan tinjauan 

Undang-Undang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan dalam 

Kompilasi Hukum Islam 

b. Normatif Syar’ī 

Pendekatan Normatif Syar’ī adalah pendekatan Normatif Syar’ī ini 

pada dasarnya merupakan kajian yang berasal dari dalil-dalil al-Qur’an 

dan Hadits. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam 

penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat. 

Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu 

masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pendekatan ini 

digunakan untuk menelaah perubahan-perubahan yang terjadi 

dimasyarakat Kecamatan Onembute serta konsep hukum yang diterapkan 

dalam masyarakat. Kemudian mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat 

Kecamatan Onembute.   

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Tekhnik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuab utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
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Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
3
 

Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang mendalam 

mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai 

kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus  kehidupan,  

kadang-kadang  hanya  meliputi  segmen-segmen  tertentu pada faktor-faktor  

kasus.
4
  

a. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.5 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang dicari dan 

yang akan diteliti.6 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung   

diperoleh peneliti dari subyek  penelitiannya,  dan data  ini terwujud  

data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data ini berfungsi   

sumber  data  yang  dijadikan  sebagai  data  pelengkap  dan pendukung  

dari data primer. 

                                                           
3Ibid., h.62. 

 
4
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, h. 46. 

 
5
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. 

 
6
Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 90. 
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b. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian 

dengan menggunakan : 

1. Observasi  

Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data
7
. Observasi adalah semua jenis 

hubungan pengamatan yang dilakukan subyek terhadap obyek dengan 

mempergunakan alat indera.
8
 Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara 

langsung dengan dilokasi penelitian seperti pengambilan data masyarakat dikepala 

desa dan melihat kondisi masyarakat setempat secara langsung. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
9
Yaitu dengan melakukan wawancara/interviuw secara 

langsung kepada informan dan responden penelitian. Wawancara yang digunakan 

melalui dua cara yakni : 

1) Wawancara mendalam (tidak terstruktur) 

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-

kata dalam setiap pertanyaan pada saat wawancara disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial 

budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan 

                                                           
7
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.64. 

 
8
Ridwan Tang, Metodologi Penelitian Sosial, h. 47. 

 
9
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 72. 
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responden yang dihadapi.
10

 Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat 

Kecamatan Onembute khususnya kepada pelaku perkawinana usia dini dan 

orang tua yang menggunakan istilah-istilah mereka sendiri sehingga subjek 

penelitian memberikan jawaban bukan hanya secara jujur tetapi juga cukup 

lengkap dan terjabarkan. 

2) Wawancara baku (terstruktur) 

Wawancara yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya 

(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah 

disediakan.
11

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berupa narasumber berupa bahan-bahan tertulis, dokumen-

dokumen, laporan-laporan, peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah serta arsip-

arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data yang ada sebagai langkah 

awal adalah data masyarakat Kecamatan Onembute. 

G. Tehnik Pengolahan Data 

Semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi 

kemudian diolah dan diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai dalam 

penelitian ini: 

a. Editing 

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, informasi 

dikumpulkan oleh pencari data. Kemudian peneliti menganalisis kembali data-

                                                           
10

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu KomunikasiDan 
Ilmu Sosial Lainnya, Cet.II, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2002), h. 181. 

 
11Ibid, h. 180. 
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data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah 

sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya. 

b. Classifaying 

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun 

dan mengklarifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau 

permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, 

peneliti membaca kembali dan menela'ah secara mendalam seluruh data yang 

diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk 

mempermudah dalam menganalisis. 

c. Verifying 

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan. Ketika melakukan verifikasi, 

peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap 

kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data. 

d. Concluding 

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam 

tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca 

atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang. 
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H. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan 

melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen.
12

 Penulis menggunakan 

beberapa metode dalam menganalisa data yaitu:  

1. Metode Induktif, metode ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum. 

Langkah-langkah diawali dengan mencari fakta, upaya-upaya pasangan 

kawin muda. Data tersebut dibangun secara khusus menuju umum. Data 

khusus ini berupa hasil wawancara keluarga pasangan kawin Usia Muda di 

Masyarakat Kecamatan Onembute. Data ini dijelaskan dari nama hingga 

kehidupan sehari-hari sehingga data ini masih bersifat data umum. 

2. Metode Deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat 

umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teori Saddu 

aż-Żarī’ah menjadi rujukan untuk menganalisis berbagai macam persoalan 

Kawin Usia Muda di Kecamatan tersebut.  

3. Metode komparatif yaitu membandingkan suatu data dengan data yang 

lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada 

akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.
13

 

Untuk mempermudah pemahaman diatas, maka peneliti melakukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Koleksi Data 

                                                           
12

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004), h. 30. 

 
13

 Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), h. 83. 
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Data di kumpulkan sebanyak-banyaknya lalu kemudian dipilih yang mana 

data yang sesuai dengan penelitian. 

2. Rehabulasi Data / Pengecekan ulang 

Setelah pengambilan data-data tersebut setelah dipilih lalu dilakukan 

pengecekan kembali data-data yang telah di kumpulkan tersebut untuk dijadikan 

sebagai sebuah data yang valid. 

3. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-halyang penting, dicari tema dan polanya.
14

 

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang mirip sama. 

b. Data itu kemudian diorganisasikan  untuk  mendapat simpulan data sebagai 

bahan penyajian data. 

4. Penyajian data 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.
15

 Kemudian data 

disajikan dalam uraian- uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk 

memperjelas  penyajian data. 

5. Penarikan kesimpulan 

Ketika data disajikan, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

                                                           
14

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92. 

 
15Ibid, h. 95. 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisiten saat peneliti 

kembali ke lapangan, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
16

 Berkaitan dengan penelitian “idealisasi usia kawin”, peneliti 

mendeskripsikan melalui analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas 

secara deskriptif kualitatif menganai penundaan perkawinan usia muda ditinjau 

dari metode Saddu az Zarī'ah. 

                                                           
16Ibid, h. 99. 


