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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti hanya 

memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistematis dan faktual 

serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi atau suatu pemikiran dalam kelompok pada peristiwa yang terjadi pada 

masa sekarang. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh tentang keadaan, 

status, atau suatu gejala pada saat penelitian dilakukan. Penggunaan metode 

deskriptif dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan Akibat 

Hukum Nikah Siri terhadap Kewarisan Anak Ditinjau dari Fiqh dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Boro-Boro Kecamatan  Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan). 

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga dalam penjelasan hasil penelitian 

lebih banyak menggunakan penafsiran-penafsiran peneliti sendiri atas berbagai 

fenomena dan data yang diperoleh dari data atau informasi yang tidak diungkapkan 

dalam bentuk kuantitatif. Dalam hal ini menurut Bodgan dan Taylor mengatakan 

bahwa: “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang 

dapat diamati”.
1
 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 

tanggal 23 November Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Boro-Boro 

Kecamatan  Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling (penunjukan 

langsung) yaitu pendapat dari orang yang terkait atau terlibat kasus ini yaitu pelaku, 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa dan anak dari nikah siri. Di 

samping itu pengambilan data dilakukan dari literatur-literatur yang ada 

hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti (penelitian 

pustaka) Sebagai penunjang dari penelitian lapangan yang dilakukan. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh. H. M. Sayuti Ali, didalam bukunya bahwa: “secara umum 

sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu 

latar yang bersifat alamiah”.
2
 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

Teknik wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara  bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi 

dan komunikasi. Dalam wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor 

                                                 

1
Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfhabeta, 2005), h. 338. 

2
Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Proses (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. 63. 
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yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut 

adalah pewawancara, respon, sumber peneliti yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan dan situasi wawancara.
3
 

 

Informasi-informasi yang dikunpulkan melalui wawancara diperoleh dari: 

a. Kepala Desa Boro-Boro. 

b. Tokoh masyarakat. 

c. Tokoh agama. 

d. Pelaku nikah siri 

e. Anak dari nikah siri. 

2. Observasi 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena 

yang diselidiki.
4
 

 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara meneliti 

dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Dalam 

hal ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang akan diteliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data menurut Bogdan adalah “Proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

                                                 

3
Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Yogyakarta; LP3S, 

1987), h. 192.. 

4
Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta; Gramedia, 1991), h. 13 
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bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

pada orang lain”.
5
 

Tahapan analisa data yang dilakukan oleh peneliti selama berada dilapangan 

menggunakan model Miles dan Huberman.
6
 yang dikenal sebagai analisa tiga 

langkah sebagai  berikut: 

1. Reduksi data (data redukction), dimaksudkan untuk menyeleksi data dan memilih 

mana yang digunakan dalam proses analisa data. Mereduksi data berarti 

merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Data yang tidak berguna dibuang dan data 

orisinil diambil untuk dianalisa. 

2. Penyajian data (data display), untuk mengklarifikasikan data-data yang diperoleh 

sesuai jenis sumbernya, termaksud berdasarkan keabsahannya. Data orisinil 

dianalisa, sedangkan yang tidak orisinil dipisahkan. Display data ini dimaksudkan 

untuk memberikan kemudahan  dalam proses analisa sesuai unsur-unsur dalam 

variabel penelitian. 

3. Verifikasi (conclusion drawing), merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

kesimpulan awal yang dapat dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

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

pengumpulan data selanjutnya. “Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

                                                 

5
Sugiyono,op. cit.,  h. 338. 

6
Ibid.,  h. 341. 
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yang kredibel”.
7
 Maksudnya bahwa penarikan kesimpulan dilakukan apabila data 

atau informasi yang diperoleh sudah berada pada titik jenuh, yaitu setelah 

diadakan pengecekan kembali di lapangan (member chek) dalam rangka 

mencocokan hasil interpretasi peneliti terhadap data yang diberi informasi. Ini 

juga yang dimaksud dengan konsistensi antara interpretasi peneliti dengan maksud 

pemberi informasi (informan). 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

tehnik trianggulasi yaitu: 

Tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar dari data yang ada untuk kepentingan pencegahan atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada . triaggulasi dilakukan untuk mengecek 

kabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan teori.
8
 

 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

3 macam trianggulasi yaitu sebagai berikut: 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-

beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi, 

partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, untuk data yang serempak. 

2. Trianggulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Dari situ sumber dapat pula dilakukan observasi, 

wawancara, dan memperoleh dokumentasi, sehingga kredibilitas data lebih akurat. 

3. Trianggulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

                                                 

7
Ibid,  h. 56. 

8
Ibid. h. 99. 
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segar, belum banyak masalah memberikan data yang belum valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukakan pencegahan dengan wawancara, observasi, atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum Desa Boro-Boro  

1. Keadaan Geografis 

Secara geografis Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan 

(Konsel) terletak disebelah timur ibu kota kabupaten dan disebelah barat ibu kota 

kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Amokuni dan Ddesa Laikandonga 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baito 

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Duduria 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Landono 

Keadaan topografis
1
 Desa Boro-Boro merupakan wilayah dataran dan 

pegunungan dengan sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian petani 

palawija dan mencari kayu dihutan. 

Di Desa Boro-Boro terdiri dari empat (4) dusun yakni: 

 Dusun I Samaturu 

 Dusun II Meohai 

 Dusun III Mepokoaso 

 Dusun IV Teporombu 

                                                 

1
 Topogaris, uraian tentang suatu tempat atau daerah berdasarkan peta. Pius A. Partanto dan 

Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), h. 754 


