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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung datang ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
1
 Data dan 

informasi yang diperlukan penulis mengenai intervensi orang tua terhadap 

pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yakni pendekatan yang 

berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan 

segala hal yang bersifat kuantitatif.
2
 Data yang diungkap berbentuk kata-kata, 

kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-

angka. Objek penelitian tidak diberi perlakuan khusus atau dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami sebagai salah satu 

kriteria penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.  Kasus  yang 

digali tentang gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia 
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dini dan apa saja alasan yang melatarbelakangi terjadinya intervensi orang tua 

di Kecamatan Sungai Raya.  

 

B. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. Alasan melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah karena banyaknya kasus pernikahan usia 

dini yang terjadi di daerah ini. Dan di Kecamatan Sungai Raya ini terdapat cukup 

banyak kasus yang tidak tersorot oleh pemerintah. 

 

C. Data dan sumber data 

1. Data  

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, 

sesuatu yang secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada di 

sekitar kita.
3
 

Adapun data yang ingin penulis cari disini adalah bagaimana gambaran 

praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini dan apa saja alasan 

yang melatarbelakangi terjadinya intervensi orang tua terhadap pernikahan 

usia dini dari kasus yang telah dijelaskan di latar belakang. 
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2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari informan 

yakni  keluarga dari pihak istri yang meliputi istri dan suaminya juga nenek 

dari pihak istri yang berperan sebagai orang tua sambung dari istri tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, yang 

digunakan adalah dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan melalui kontak 

atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(informan).
4
 Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah disiapkan sebelumnya dengan keluarga dari pihak istri untuk dijadikan 

sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.   

 

E. Teknik Pengolahan data  

Setelah data tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data yang telah terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. 

Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh 

penulis yaitu: 

1. Editing, kegiatan editing ini penulis lakukan untuk memeriksa kembali 

kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data 

tersebut menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

                                                           
4
Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Granit: Jakarta 2005), hlm. 72. 



44 
 

2. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang 

sesuai. 

 

F. Teknik analisis data 

Setelah data diolah sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data di 

atas yaitu dengan menggunakan pengolahan data editing dan deskripsi, 

selanjutnya penulis melakukan analisis data. Analisis data menggunakan metode 

penelitian deskriptif yang pembahasannya mengenai bagaimana gambaran praktik 

intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Serta apakah alasan yang melatar 

belakangi intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan dokumenter dibahas secara mendalam dengan mengacu 

pada landasan teori. 

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai 

gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode 

ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat 

secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral, 

mencoba menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang 

telah dikembangkan oleh ilmuwan ilmu sosial dan ilmu budaya. Penelitian 

deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau 
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menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi 

klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.
5
 

 

G. Tahapan penelitian 

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat Ibu Dra. Nadiyah, MH 

untuk meminta persetujuan permohonan judul proposal skripsi. Selanjutnya 

diajukan ke pihak jurusan Hukum Keluarga, setelah disetujui Ibu Dra. 

Wahidah, M.H.I selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, baru diajukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, setelah diterima dan 

ditentukan dosen pembimbing, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain 

operasional, setelah selesai diadakan seminar. 

2. Tahap pengumpulan data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada para informan, sehingga diperoleh data dan informasi terkait 

dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data akan diolah sesuai 

dengan teknik pengumpulan data dan di analisis secara deskriptif, kemudian 
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dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan 

kesempurnaannya dapat diketahui. 

4. Tahap penyusunan akhir 

Setelah dikonsultasikan dengan pembimbing dan disetujui maka hasil 

penelitian tersebut disusun dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di 

hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 
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