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BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian dalam proposal penelitian ini, maka

penulis menggunakan model penelitian lapangan (field research) dengan

metode pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis merupakan

pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial

lainnya yang saling berkaitan,1dengan menggunakan teori-teori dalam

sosiologi untuk melihat dan memperoleh eksistensi pengangkatan anak dan

implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka  Kecamatan  Kulisusu

Kabupaten Buton Utara.

Sosiologis normatif adalah suatu cara pendekatan terhadap persoalan

yang diteliti dengan melihat aspek masalah tersebut baik, buruk, benar atau

salah dan lain sebagainya berdasarkan norma hukum Islam yang ada dalam

masyarakat,2 yaitu mengenai pengangkatan  anak dan implikasinya pada wali

nikah di Kelurahan Wandaka  Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

juga didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal   ini   penulis   juga   menggunakan   metode   penelitian deskriptif

analisis yaitu penelitian yang dilakukan secara  intensif tentang gambaran-

gambaran mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian, sifat-sifat, serta  hubungan

1AbudinNata,MetodologiStudiIslam,Jakarta:RajawaliPress,2000,hlm.28.
2Ibid,hlm.3.
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antara fenomena  yang  diselidiki,3 dalam  pengangkatan anak  dan

implikasinya pada wali  nikah di Kelurahan Wandaka  Kecamatan  Kulisusu

Kabupaten Buton Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wandaka Kecamatan

Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Suatu Kelurahan yang berada

dipinggiran Ibukota Buton Utara yang masyarakatnya mayoritas beragama

Islam Tradisional yang masih mengedepankan nilai-nilai Adat istiadat

yang mana dalam penyelesaian masalah apapun akan mencari solusi

kepada pemangku adat dan dukun kampong, sehingga tempat tersebut juga

cukup representative dan memiliki relevansi spesifik bagi kepentingan

penelitian, yaitu : memudahkan untuk memperoleh informasi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak selesai diseminarkan dan

mendapat izin penelitian hingga rangkum menjadi skripsi.

C. Sumber Data

Penentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara

snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari

purposive sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu

atau lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan

pendukung lainnya, sebagaimana yang dikatakan Hunaini Usmani:

“Respondent dalam mentode penelitian kualitatif berkembang terus

3Moh.Nazir,MetodePenelitian,Jakarta: GhaliaIndonesia,1999,hlm.63.
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(snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan
dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian
kualitatif ialah sipeneliti sendiri atau peneliti sendiri atau peneliti
merupakan key instrument (instrument kunci)._4

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data

diperoleh,  untuk memudahkan  meng identifikasi  sumber  data, maka

penulis mengaplikasikan menjadi tiga jenis sumber:

a.  Person (sumber data orang )

Sumber data ini adalah berupa jawaban dari wawancara, baik jawaban

tulisan maupun  lisan.5 Sumber berasal dari orang-orang yang berkompeten,

dalam hal ini adalah orangtua angkat, kerabat orang tua angkat, para ulama

setempat  serta anak angkat itu sendiri mengenai pengangkatan  anak dan

implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka  Kecamatan  Kulisusu

Kabupaten Buton Utara.

b.  Paper

Sumber data berupa simbol sumber data yang menyajikan tanda-

tanda, termasuk gambar, angka simbol-simbol lain, data-data dokumentasi.6

Sumber data ini adalah sumber data yang berkaitan dengan  pengangkatan

anak dan implikasinya  pada wali nikah di Kelurahan Wandaka  Kecamatan

Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

4H. Sujarwo, MetodePenelitianSosial, Cet: 1(Bandar Lampung: CV MandarMaju,
2001). H. 45.

5SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitian,suatuPendekatanPraktis,Jakarta:RinekaCi
pta,1996,hlm.115

6Ibid.,h. 213
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D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara  sistematis

terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini

dilakukan guna mengetahui bagaimana pengangkatan anak  dan

implikasinya  pada wali  nikah  baik  proses, faktor  yang  melandasi  adanya

pengangkatan  anak  dan  implikasinya pada wali nikah di Kelurahan

Wandaka  Kecamatan  Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

b.   Wawancara (Interview)

Salah satu metode pengumpulan data yang secara sistematis dan

berdasarkan  pada  tujuan  penelitian  yaitu suatu kegiatan yang dilakukan

untuk mendapatkan  informasi  secara langsung  dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.7

c.   Dokumentasi

Dokumentasi berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta

penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan. Metode ini sangat

diperlukan untuk melengkapi data-data informasi yang diperlukan.

Adapun data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data kualitatif.

Data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.

Sampelnya yaitu para tokoh agama setempat, saudara angkat, orang tua

angkat, kerabat orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.

7Ibid., h.  214
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E. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul, penulis

menggunakan metode analisis deskriptif dan  analisis hukum. Metode analisis

deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam

pengangkatan anak dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka

Kecamatan  Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada  dan yang

sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut  akan

disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil pemecahan permasalahan

yangada.8

Analisis yuridis (hukum) adalah analisis yang menggambarkan

persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan undang-

undang yang berlaku kemudian menganalisisnya  dari segi yuridis dalam

pengangkatan anak dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka

Kecamatan  Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

F. Pengecekan Keabsahan Data

penelitian ini  ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk

menghindari data yang tidak valid. Teknik yang digunakan yaitu

trianggulasi adalah :

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar daya yang ada untuk kepentingan pengecekan atau
sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi
dilakukan untuk mengecek keabsaan data yang terdiri dari sumber,
metode, penyidik, danteori-teori.9

8Ibid.,
9Lexy.J. Moleng. MetodePenelitianKualitatif (Bandung: RemajaRosdaKarya,

2000)h.28.
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Pengecekan keabsahan  data peneliti hanya menggunakan tiga macam

trianggulasi yaitu sebagai berikut:

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda-beda untuk mendapatkan  data dari sumber yang sama dengan

menggunakan observasi, partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk

data yang serempak.

2. Trianggulai Sumber, yaitu untuk mendapakan data darisumber yang

berbeda-beda dengan teknik yang sama ,dari suatu sumber dapat pula

dilakukan observasi, wawancara, dan memperoleh dokumentasi sehingga

kreadibilitas data lebih akurat.

3. Trianggulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data

yang dikumpul dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara

sumber masih segar, belum banyak masalah memberikan data yang lebih

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian

kradibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengcekan

dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi

yang berbeda.


