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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Lapangan (field research). Yang mana peneliti turun langsung kelapangan dan 

bertemu dengan Responden untuk mencari sumber informasi dan data-data 

mengenai Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kelangsungan Rumah 

tangga di Desa Lalombonda kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe. (M. Iqbal hasan, 

2002: 11) 

3.2  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lalombonda Kecamatan. Lalonggasumeeto 

Kabupaten. Konawe Sulawesi Tenggara, sejak Tanggal 16 September sampai 

dengan  Tanggal 10 Oktober 2020. Dan ditambah dengan penelitian tambahan untuk 

menambah kelengkapan data pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 04 November 

2020. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

  Ditinjauh dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (J Moleang Lexy, 2007) 
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data adalah hal yang paling utama dalam sebuah penelitian sebab 

kemapanan data itu kemudian ditentukan oleh sumber data yang kita peroleh. 

Adapun seumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang mana 

yang menjadi sumber utama nya adalah berasal dari hasil observasi, 

dokumentasi dan wawancara langsung dengan Pelaku yang menikah dibawah 

umur, Orang tua Kedua belah pihak, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, dan 

Masyarakat. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari 

informasi yang diterangkan dalam literatur yang menunjang hasil penelitian 

seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen-dokumen, ataupun dari internet. 

Namun dalam penelitian ini, data yang akan diambil oleh peneliti lebih kepada 

menyesuaikan kebutuhan data yang akan dipergunakan dan kondisi lapangan 

yang ada, (Sugiono, 2006: 4) 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data. 

Kegiatan pengumpulan data merupkan prosedur yang sangat menetukan baik 

tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu penelitian. 

(Kriyantono: 93) Adapun metode pengumpulan data yang gunakan peneliti adalah 

sebagai berikut : 
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1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti, (Mardalis, 2003: 

63) proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu 

desa Lalombonda. Setelah tempat penelitian teridentifikasi maka akan 

dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat memperoleh gambaran 

umum tentang sasaran penelitian, (J.R. Raco, 2010: 112) 

2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga diberikan 

secara lisan. jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara mendalam yaitu dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi mengenai dampak pernikahan di bawa umur terhadap kelangsungan 

rumah tangga di desa lalombonda kec. Lalonggasumeeto kab. Konawe. (Husain 

usman & Poermono Setiyadi, 2011: 73) 

3. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengambil 

informasi dalam bentuk foto, video atau rekaman yang berkaitan dengan topik 

pembahasan.  

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Editing, merupakan metode pengolahan data dengan mengecek kemungkinan 

adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian daftar pertanyaan dan 
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ketidak serasian informasi. Tujuan dari metode ini adalah memperbaiki 

kesalahan-kesalahan dilapangan saat pengumpulan data.  

2. Classifying, yaitu mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan 

suatu analisis data jika data yang terkumpul sudah diatur (editing) maka 

prosesnya adalah dengan memetakan atau memilah data dan memberikan pola 

tertentu untuk memperjelas atau mempermudah pembahasan. 

3. Verifying, yaitu mengklasifikasi data-data dan memetakan dalam beberapa pola. 

Langkah selanjutnya adalah dengan pengecekan kembali terhadap data-data 

yang di peroleh agar validasi data dapat terjamin.  

4. Analyzing, yaitu mengalisa data mentah yang telah diproses melalui beberapa 

tahap dan telah layak dianalisis. Analisis data ini sebagai dasar penarikan 

kesimpulan. 

5. Concluding, metode ini  dilakukan setelah menjalani semua proses di atas 

dengan data-data yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya dengan mencari 

konklusi atau kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa. 

3.7  Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya 

dapat diinformasikan pada orang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Display data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan 

data, dalam bentuk uraian yang terinci serta sistematis yang berhubungan 

dengan fokus masalah penelitian, (Sugiono, 2006: 35) 

2. Reduksi data, yaitu menyusun data yang di peroleh di lapangan dalam bentuk 

uraian yang lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang 

direduksi  memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil-hasil pengamatan 

dan wawancara.  

3. Verifikasi data, yaitu mencari dan menentukan makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, permasalahan, perbedaan, dan 

sistemnya sehingga dapat ditemukan hal-hal yang subtantif dalam penelitian 

tersebut. (Sugiono, 2006: 36) 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk validasi data penelitian, maka dalam menguji kebenaranya perlu 

melakukan trianggulasi pada penelitian. dalam kaitanya trianggulasi dapat berarti 

adanya informasi-informasi yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda 

mengenai sesuatu. Dalam melakukan uji keabsahan data dilakukan dengan melalui 

perpanjangan pegamatan dan triangulasi. Perpanjangan Pengamatan data dilakukan 

dengan pengulangan observasi, wawancara atau interview, dan pendokumentasian. 

Trianggulasi terbagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
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2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibiltas data dengan cara berbeda, yaitu 

dengan melakukan observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. 

3. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji keabsahan data penelitian, penelitian 

menggunakan metode triagulasi waktu, yaitu menggali kebenaran dengan 

menguji jawaban sumber dengar menanyakan pertanyaan yang sama diwaktu 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


