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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian,

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Kantor Urusan Agama Kec. Abeli Kota Kendari. Penelitian lokasi tersebut

dilakukan dengan alasan bahwa, lokasi tersebut adalah Instansi yang

melaksanakan Implementasi Undang-Undang RI No. 1/1974 dan Inpres No.

1/1991 (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan di Kota Kendari.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan fenomena-fenomena dilapangan terhadap Implementasi

Undang-Undang RI No. 1/1974 dan Inpres No. 1/1991 tentang perkawinan di

Kota Kendari.

penelitian menggunakan metode kualitatif, dalam buku metode penelitian

kualitatif oleh Lexy J. Moleong, Lincoln dan Ghuba mengemukakan sepuluh ciri

penelitian kualitatif, salah satu diantaranya adalah manusia sebagai alat atau

instrument penelitian, hal ini diungkapkan bahwa, dalam penelitian kualitatif,

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama.

Hal ini dilakukan untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan

yang ada dilapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alas saja yang dapat
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berhubungan dengan responden atau objek lain, dan hanya manusia yang mampu

memahami kaitan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.134

Berdasarkan hal tersebut maka instrument penelitian yang dimaksudkan

adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci atau key informant.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan antara lain:

1. Pendekatan normatif teologis

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan

Fikih yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis terhadap ketentuan

pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat.

2. Pendekatan yuridis/ perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang

perkawinan terkait implementasinya pada masyarakat Kendari. Dalam hal ini

adalah ketentuan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal, yang menguraikan tentang dasar

perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya

perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta

benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya dan

seterusnya. Keputusan Menag RI Nomor 154 Tahun 1991tentang pelaksanaan

Inpres No. 1 Tahun 1991 buku I tentang Hukum Perkawinan yang terdiri dari

19 bab dan 37 pasal.

134Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000,
h. 34.
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C. Pupulasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiono menjelaskan definisi populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, dengan kata lain populasi adalah

keseluruhan objek yang akan diteliti.135

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor, Kantor Urusan

Agama dan masyarakat kec. Abeli  Kota Kendari mengenai implementasi

Undang-undang No.1 Tahun 1991, yang memberikan keterangan tentang

pelaksanaan perkawinan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

sebanyak 10 0rang.

2. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kantor urusan Agama

yang merupakan komulasi pelaksanaan perkawinan pada. Masyarakat Kecamatan

Abeli Kota Kendari, yang menerapkan peraturan perundang-undangan tentang

perkawinan. Disamping itu ditambah dengan 10 orang informan terdiri dari Satu

kepala KUA, tiga orang tokoh adat, tiga orang tokoh masyarakat, satu staf

administrasi khusus NR, Satu Penyuluh PNS dan Satu Penyuluh Agama Non

PNS. Selanjutnya Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling yaitu penunjukan langsung atau sengaja dari populasi

yang ada.

135Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2003), h. 55.
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D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara

langsung pada Ka. KUA/Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat Staf dan

penyuluh di Kota Kendari yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh pada Kantor Kementerian

Agama. Kota Kendari, serta berbagai referensi yang dapat menunjang

penelitian ini seperti, buku-buku, majalah, perundang-undangan dan hal-

hal yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini untuk memperoleh data adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu data dikumpulkan

dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-

bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan penelitian ini

yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan pada masyarakat muslim.

2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu data dikumpulkan dengan

mengadakan penelitian secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data

yang akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu:
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a. Observation (pengamatan), yaitu pengamatan terhadap prosedur

pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Kec. Abeli Kota Kendari.

b. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung

kepada informan. Adapun data yang ingin diperoleh dalam wawancara ini

yakni bagaimana pandangan masyarakat Kec Abeli Kota Kendari tentang

perkawinan, pengaruh Undang-undang No. 1/1974 dan Inpres No.

1/1991 bagi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat muslim Kota

Kendari

c. Documentation (dokumentasi), yaitu mengumpulkan beberapa data

perkawinan yang terjadi di Kota Kendari.136

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif, yaitu

menggunakan argumentasi hukurn yang berupa uraian yang logis terhadap

semua data yang diperoleh pada Kantor Departemen Agama yang terkait dengan

pelaksanaan perkawinan.137 Dalam metode kualitatif ini, penulis menggunakan

tekhnik analisis dan interpretasi data dengan cara, yaitu:

1. Induktif, suatu metode atau cara menganalisis data yang berangkat dari

data yang bersifat khusus kemudian menemukan (kaidah) yang bersifat

umum.

136Tim Penyusun UIN Alauddin, Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis,
Disertasi (Makassar : UIN Alauddin, 2008), h. 12.

137M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafmdo Persada,
2007), h. 41.
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2. Deduktif, yaitu suatu metode atau cara menganalisis data yang bertolak

dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menarik

kesimpulan atau regenerasi yang bersifat khusus.

3. Komparatif, yaitu cara yang digunakan untuk membandingkan antara

rumusan pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi

Hukum Islam, juga membandingkan pendapat yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang dibahas, kemudian ditarik kesimpulan.


