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BAB III 

METODOLOGI PENULISAN 

3.1 Jenis Penulisan 

Jenis Penulisan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah jenis 

Penulisan kualitatif. Lexy J. Moleong (2012:6) mengemukakan bahwa 

Penulisan kualitatif adalah Penulisan yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek Penulisan, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penulisan ini 

sangat penting bagi penulis karena dengan metode seperti ini, maka data yang 

penulis dapatkan di lokasi Penulisan, penulis kumpulkan dan mengaitkannya 

dengan data sebelumnya berdasarkan hukum yang berlaku sehingga menjadi 

data yang valid. 

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik yang 

terjadi di lapangan terkait kasus Dispensasi kawin yang banyak terjadi 

dikalangan masyarakat kota Kendari.  

Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan 

berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun 

pendekatan yang diambil adalah Al-Qur’an, Hadits, Kaidah Fiqih, Pendapat 



 

44 
 

para Ulama dan UU. Maka Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya 

keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

Adapun pendekatan yang diambil adalah Al-Qur’an, Hadits, Kaidah Fiqih, 

Pendapat para Ulama dan UU. 

3.2 Waktu dan Tempat Penulisan 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendari. 

Karena Penulis melihat bahwa setelah diperbarui syarat-syarat usia bagi calon 

suami istri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

Tentang Perkawinan yakni usia bagi calon suami istri harus 16 bagi perempuan 

dan 19 bagi laki-laki. Namun setelah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 maka batas usia bagi calon suami istri yang hendak melakukan 

perkawinan adalah 19 tahun. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti di 

Pengadilan Agama Kendari karena setelah berlakunya perubahan usia 

perkawinan tersebut banyak pihak masyarakat Kota Kendari yang datang 

mengajukan dispensasi kawin. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 

kurang lebih 4 bulan yakni terhitung sejak bulan November 2020 s/d bulan Maret 

2021. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan tahapan dalam proses Penulisan  yang penting, 

karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses Penulisan akan 

berlangsung sampai Penulis mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang 

sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan tujuan Penulisan.Sumber 
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data meliputi objek Penulisan berdasarkan variabel sebagaimana dijelaskan oleh 

Lexi Moleong, (2012:112), “Sumber data utama dalam Penulisan kualitatif ialah 

kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain”. Dalam Penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data, 

yakni: 

3.3.1. Sumber Data Primer 

Azwar (2010:36) mengemukakan bahwa Data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tekhnik 

pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan 

instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sumber data 

primer dalam Penulisan ini  adalah informan yang mengetahui Dispensasi 

kawin yang terjadi di Pengadilan agama Kendari pasca terbitnya UU No. 16 

Tahun 2019.. Informan yang dimaksud adalah ketua Pengadilan Agama 

Kendari, majelis hakim, bagian kepaniteraan yang bertugas mencatat jumlah 

perkara yang masuk, para pencari keadilan khususnya yang berperkara 

dispensasi kawin di pengadilan agama Kendari dan calon pasangan yang akan 

melakukan dispensasi kawin. 

3. 3.2. Sumber Data Sekunder 

Sugiono, (2009:137) mengemukakan bahwaSumber data sekunder atau 

data tambahan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, yakni mengutip dari buku-buku, jurnal, website, Penulisan 

terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan Penulisan 

ini. Dalam hal ini penulis  mengumpulkan data terkait Autokritik 
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Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kendari Perspektif Maslahah Mursalah melalui arsip 

kepaniteraan dan salinan penetapan perkara dispensasi kawin yang terjadi di 

pengadilan agama Kendari. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Arikanto (2005:100) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.  

Teknis pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif, karena 

penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang 

diperoleh. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang 

digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan. Dalam Penulisan ini, penulis 

menggunakan Penulisan lapangan. Penulisan lapangan adalah suatu teknik 

pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan proposal ini. Teknik 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Teknik Observasi 

Metode observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-

fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

langsung dari lapangan dan mengedintifikasi tempat yang  diteliti. Observasi 

yang penulis lakukanya itu observasi pasif (passive obseration) yaitu 

observasi yang dilakukan oleh penulis dengan datang langsung ke Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari untuk melakukan penulisan terkait dengan 

Dispensasi kawin. 
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3.4.2 Teknik Wawancara 

  (Hadi, 2005:4) mengemukakan bahwa Metode wawancara adalah 

pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak 

yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan penulis.   

Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan pertemuan tatap muka 

(face to face) kepada responden yang telah ditentukan orangnya (hakim, 

pegawai pengadilan, para pihak  yang berperkara Dispensasi kawin saat 

penulis melakukan penulisan. 

3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Usman, (2001:81) Dokumentasi merupakan cara pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Untuk Penulisan ini, dilakukan 

dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan objek 

Penulisan. Literatur-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori 

pendukung Penulisan. Semua dokumen yang berhubungan dengan Penulisan 

bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dalam hal ini, 

dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data tentang 

gambaran umum lokasi, sejarah singkat, letak geografis, struktur, organisasi-

organisasi, sarana prasarana dan dokumentasi yang ada di Pengadilan Agama 

Kendari. Dokumentasi tersebut didapatkan melalui Arsip dan wawancara 

informan dengan pegawai pengadilan agama Kendari. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Efendi, (1989:263) mengemukakan bahwa Analisis data yaitu proses 

penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan 
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diiterpretasikan.Data-data yang berhasil dihimpun selama penulisan 

lapanganakan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data 

model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, (2012: 

329), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam  analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlanjut terus menerus melalui setiap tahappenulisan 

sampai tuntas.  

Untuk memperjelas penulisan ini maka penulis mengadopsi metode 

analisis deskriptif. Dengan kata lain, fakta disajikan dan dianalisa secara 

sistematik sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah. 

Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak 

bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi maupun mempelajari 

implikasi. (Azwar, 1998:6-7) 

Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion drawing/verification). (Azwar, 1998:91) 

3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Arifin, (2012: 171) mengemukakan bahwa Reduksi data adalah 

proses pemilihan dan pemusatan perhatian penulisan melalui seleksi yang 

ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, 

pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data 

sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai melakukan 

pengumpulan data secara keseluruhan. 
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Tahap reduksi ini merupakan tahap pertamadari analisis data yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami 

data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan 

menyeleksi setiap data masukan dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, serta mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar 

lebih bermakna.  

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penulisan tersebut. Pada 

langkah ini, penulis menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara 

dengan para informan melalui penyajian data secara utuh. Hal ini dilakukan 

agar data tersebut dapat dipelaajari dan diambil maknanya. Penyajian data 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan karja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion 

Drawing/Verification) 

 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah 

yang dikenal dengan verifikasi data. Penulis menyusun secara sistematis 

data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data 

tersebut sesuai dengan fokus penulisan. Kesimpulan dapat dilakukan di 

awal dan bisa berubah seiring perkembangan di lapangan yang didukung 
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bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan 

masalah di awal penulisan. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu yang sangat esensial dalam Penulisan 

karena akan menjamin validitas (ketepatan) dan kredibilitas ( kepercayaan) data 

tersebut dalam pemecahan masalah yang akan diteliti. Guna menetapkan 

keabsahan data, maka Penulis menetapkan Teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

pemeriksaan didasarkan atas kreteria tertentu. Menurut Moleong (2004) 

mengatakan bahwa ada 4 (empat) kreteria yang digunakan yaitu derajat 

kepercayaan (kredibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability). Oleh sebab itu, untuk mengecek 

dan memastikan keabsahan data Penulisan yang ditemukan dilapangan, maka 

penulis menggunakan uji kredibilitas dengan beberapa Teknik pemeriksaan 

keabsahan data sebagai berikut : 

3.6.1 Tringulasi, dalam Penulisan ini menggunakan tringulasi sumber dan 

tringulasi Teknik. Tringulasi tersebut dilakukan dengan mencocokkan data 

yang diperoleh melalui hasil wawancara seseorang dengan pendapat atau 

pandangan informan lain, data hasil wawancara dengan data hasil observasi 

dan data hasil wawancara dengan hasil penelaahan dokumentasi yang ada  

3.6.2 Perpanjangan waktu, dilakukan jika dalam rancangan waktu direncanakan 

belum mendapatkan data yang diharapkan sesuai dengan konsep Penulisan.  

3.6.3 Member check yaitu Penulis melakukan proses konfirmasi kembali kepada 

informan mengenai data yang telah diperoleh dilapangan . hal ini dilakukan 
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untuk mengetahui sejauh mana data yang diterima telah sesuai dengan apa 

yang dimaksud oleh informan sebelum ditulis dalam pembahasan hasil 

Penulisan.  

 

 


