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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris, penelitian empiris 

merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil 

dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara 

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar 

dan Yulianto Achmad, 2010: 280).  

Berdasarkan tinjauan diatas, untuk mendukung penelitian empiris ini maka 

dalam penulisan ini adalah metode studi kasus dengan maksud agar peneliti 

melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses terjadinya praktik perceraian 

di Kecamatan Poleang Utara.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini berada di Kecamatan Poleang Utara. Penelitian ini 

dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 April s/d 23 Juni 2021. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Hifz Nasb, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak 

yang ditimbulkan oleh objek penelitian, Apakah hal tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan Hifz Nasb, ataukah melanggar dari ketentuan Hifz Nasb yang dapat 

menimbulkan mudharat bagi kehidupan anak dimasa depan. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1  Populasi 

Populasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipahami sehingga dapat disimpulkan (Sugiyono, 2010:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Poleang 

utara sejumlah 13 orang, yang terdiri dari 8 pasangan yang bercerai, 3 anak yang 

orang tuanya bercerai, dan  2 orang tua pasangan yang bercerai. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih sebagai anggota sampel  (Sugiyono, 2010: 120). 

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan  data-data yang di 

dapat langsung dari Hasil observasi awal penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.5.1 Observasi 

Observasi menurut sugiyono adalah suatu proses kompleks, yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2006: 



28 
 

139). Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis 

suami/istri  yang bercerai serta anak-anaknya. Untuk observasi penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

             Tabel 3.1 Instrumen Observasi 

NO Instrumen Observasi Sudah  Belum 

1 suami/istri yang bercerai  

 
2 

anak -anak yang orang tuanya 

bercerai 
 

 3 kerabat/tetangga yang bercerai  

 4 kondisi sosial   

 5 lingkungan   

  

3.5.2  Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari 

responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak yang bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan sosial manusia serta pendapat-

pendapat mereka (Burhan Ashofa, 2001: 95). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan cara bertemu dan mewawancarai Responden yakni 

pasangan suami/istri yang bercerai, anak, serta keluarga pasangan yang 

bercerai, dalam hal ini pelaku praktik perceraian dan substansi yang berkaitan. 

Untuk instrument wawancara dapat dilihat dari tabel berikut: 
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              Tabel  3.2  Instrumen Wawancara 

NO 

 

Indikator  

Wawancara 

Daftar Pertanyaan 

Orangtua Anak 

1 Perceraian 

a. bisa anda ceritakan 

tentang pernkahan  anda? 

b. Saat terjadi permasalahan  

dalam pernikahan apa  

yang anda lakukan ? 

c. Bisa anda ceritakan terkait 

perpisahan yang anda 

alami? 

d. Apakah perceraian yang 

anda lakukan mutlak 

keinginan anda? 

e. Menurut anda apa saja 

yang  menjadi penyebab  

perpisahan ? 

Sebelum anda bercerai, 

dalam masa renggangnya 

rumah tangga anda, apa 

yang anda lakukan? 

f. Setelah bercerai, apakah 

anda berkeinginan untuk 

membina rumah tangga 

kembali ? 

 

a. Bagaimana  pernikahan 

orang tua anda 

(harmonis/tidak 

harmonis? 

b. Apakah anda 

mempunyai keinginan 

untuk mencegah 

terjadinya perceraian 

kedua orang tua anda? 

c. Apa yang anda lakukan 

ketika mengetahui orang 

tua anda akan bercerai? 
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2 

Psikoanalisis 

a. Apa harapan  anda saat  

ini? 

b. Jika waktu bisa diulang 

kembali, apa yang akan 

anda lakukan? 

c. Apakah  setelah bercerai, 

anda masih menjalin 

hubungan silaturahmi 

dengan mantan pasangan 

anda? 

 

a. Menurut anda, 

bagaimana orang tua 

mendidik anda sejak 

kecil. 

b. Apakah  ada pengalaman  

anda yang masih anda 

ingat sampai saat ini 

(yang menyenangkan  

dan  tidak 

menyenangkan)? 

c. Masalah  apa yang sering  

anda hadapi ? bagaimana  

cara anda menyelesaikan  

masalah? 

d. Menurut anda keluarga 

yang harmonis seperti 

apa? 

e. sebagai anak, bagaimana 

anda menghadapi 

kondisi sulit dalam 

keluarga? 

f. Apakah  anda menjauhi 

kedua orangtua anda 

pada  saat  mendengar  

mereka  akan  bercerai? 

3 Hifz Nasb 

a. Bagaimana dampak 

yang dirasakan anak 

anda setelah anda 

bercerai? 

a. Apakah anda masih 

diberikan nafkah 

dari kedua orang 

tua anda? 
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b. Apakah setelah 

bercerai anak anda 

masih mendapatkan 

nafkah dari 

ayah/ibunya? 

c. Apakah hak-hak anak 

telah terpenuhi 

setelah anda 

bercerai? 

b. Apakah anda masih 

mendapatkan kasih 

sayang kedua 

orangtua anda 

setelah mereka 

bercerai? 

c. Apakah kedua 

orang tua anda 

selalu memberikan 

pendidikan dengan 

baik? 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta pencatatan terhadap 

berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

kajian yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1984: 66).  Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data pendukung terhadap hasil 

pengamatan dan wawancara, misalnya surat keterangan penelitian, surat 

keterangan akta cerai, voice Recorder (Rekaman), dokumentasi wawancara, 

dan lainnya. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut soerjono soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis 

yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara 

utuh (Soerjono Soekanto, 1984: 154). Model analisis data yang digunakan dalam 



32 
 

penelitian terdiri dari tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, Penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga menimbulkan sinkronisasi data 

dalam penelitian (HB Sutopo, 2002: 86). 

3.6.1 Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berupa proses pemilihan dan pemusatan perhatian dengan 

tujuan untuk memfokuskan data yang penting dan membuang data yang tidak 

penting yang ada pada catatan penelitian, proses dilakukan terus menerus hingga 

laporan penelitian dapat tersusun. 

3.6.2 Penyajian Data (data display) 

Sajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

3.6.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi data (conclusion drawing/verification)  

Langkah ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

hasil penelitianpada langkah ini peneliti menarik kesimpulan atas data-data yang 

telah diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, sehingga menjadi penelitian 

yang data menjawab permasalahan yang ada, singkatnya makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

yakni merupakan validitasnya (Soerjono Soekanto, 1984: 18-19). 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengecekan data yang dikembangkan oleh Lexy j. Maleong (Lexy. J. 

Moleong, 2000: 17). Pengecekan keabsahan data yang dimaksud adalah: 

3.7.1 Triangulasi Waktu, dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada 

informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis 

merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar 1 minggu pada 

informan sebelum penulis menanyakan kembali pertanyaan yang sama 

pada informan. 

3.7.2 Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara penulis menanyakan informasi 

pada orang-orang yang telah bercerai (suami/istri) serta substansi yang 

terkait dengan penelitian yang ada  di Kecamatan Poleang Utara, untuk 

memastikan kebenaran informasi yang didapatkan dari informan 

sebelumnya. 

3.7.3 Triangulasi Teknik, dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa metode kemudian membandingkan 

hasilnya. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

 

 


