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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

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

penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
1
 Di sini penulis akan menggali data 

kepada para pihak yang dianggap penulis dapat memberikan data-data yang 

diperlukan, berkenaan dengan gambaran pemenuhan kewajiban dan faktor 

pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah 

di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu peneliti menggali 

tentang gambaran pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di 

Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan data-data hasil 

wawancara dengan responden dan menganalisis data tersebut dengan analisis 

kualitatif. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten 

Paser. Penulis memilih penelitian di tempat tersebut, karena terdapat 3 (tiga) 

kasus pernikahan pasangan nikah di bawah umur yang kehidupannya bahagia 

lahir batin dan dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri dengan baik. 

                                                           
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26. 
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Sehingga penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam lagi tentang pemenuhan 

kewajiban dan faktor pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan 

kewajiban rumah tangga pasangan nikah di bawah umur. 

C. Data dan Sumber Data 

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data 

primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan 

data sekunder (secondary data).
2
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data, yang terdiri dari: 

a. Subyek data yakni identitas responden yang meliputi, nama, jenis 

kelamin, alamat asal, tempat tanggal lahir, pendidikan, waktu 

pernikahan, usia saat menikah, lama pernikahan, anak yang 

dimiliki. 

b. Obyek data yakni gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah 

di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor penghambat 

pemenuhan kewajiban rumah tangga pasangan nikah di bawah 

umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

2. Sumber data, yang terdiri: 

a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 

perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
3
 Data primer disini 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press), 

1986), Cet. 3, hlm. 11-12. 
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adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari suami dan 

istri pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot 

Kabupaten Paser tentang gambaran pemenuhan kewajiban 

pasangan nikah di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat pemenuhan kewajiban rumah tangga pasangan nikah 

di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku 

harian, dan seterusnya.
4
 Data sekunder disini adalah data tambahan 

yang diperoleh dari orang tua dan tetangga pasangan nikah di 

bawah umur tentang gambaran pemenuhan kewajiban pasangan 

nikah di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat pemenuhan kewajiban rumah tangga pasangan nikah 

di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan 

informasi.
5
 Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab 

atau dialog secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini 

                                                                                                                                                               
3
Soerjono Soekanto, op. cit., hlm 12. 

 
4
 Ibid., hlm 12. 
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Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161. 
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tentang rumah tangga pasangan nikah di bawah umur, sehingga diperoleh data 

yang diperlukan mengenai gambaran pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung 

serta faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah 

umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

2. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.
6
 Yang penlis maksud ialah 

meninjau lebih jauh secara cermat tentang pemenuhan kewajiban pasangan nikah 

di bawah umur dan faktor pendukung serta faktor penghambat pemenuhan 

kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten 

Paser. 

E. Teknik Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan 

yang disebut editing. Editing adalah penelitian, pemeriksaan
7
. Yaitu meneliti 

kembali data yang telah terkumpul untuk mengatahui apakah semua data dapat 

diketahui kelengkapannya dan kekurangannya, serta dapat dipahami. Terhadap 

data gambaran pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di 

                                                           
6
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), hlm. 93-94. 

 
7
John M. Echols dan Hassan Shadily, judul asli An English-Indonesia Dictionary, Kamus 

Inggris Indonesia ( Jakarta: PT Gramedia, 2005), cet. XXVI, hlm. 207. 
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Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang diperoleh di lapangan dan 

melakukan penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid. 

2. Penyajian Data 

a. Deskripsi (Description) adalah gambaran, deskripsi, lukisan.
8
 

Deskripsi disini yaitu memaparkan data pemenuhan kewajiban dan 

faktor pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan 

kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot 

Kabupaten Paser yang telah diteliti. 

b. Matriks, yaitu menyajikan ringkasan hasil penelitian terhadap 

pembahasan pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta faktor 

penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah 

umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang di teliti 

sehingga akan mudah dipahami. 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifkasi, 

mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, 

serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama.
9
 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif ialah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan 

                                                           
8
Ibid, hlm. 176. 

 
9
Mahsun, METODE PENELITIAN BAHASA Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), cet 3, hlm. 253. 
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data deskriftif analitis.
10

 Yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang 

telah didapatkan mengenai pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta 

faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah 

umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

F. Prosedur penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Dalam tahap ini penulis mempelajari masalah yang akan diangkat menjadi 

sebuah penelitian. Kemudian hasil yang diperoleh dituangkan ke dalam 

proposal penelitian yang berjudul Rumah Tangga Pasangan Nikah di Bawah 

Umur (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser), untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan ke dosen pembimbing I dan meminta 

persetujuannya. Setelah itu diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam pada tanggal 03 Maret 2017 agar dapat disidangkan pada 

tanggal 06 Maret 2017 untuk kemudian diberikan persetujuan. Setelah 

disetujui dan mendapat penetapan judul serta dosen pembimbing I dan dosen 

pembimbing II pada tanggal 23 Maret 2017, maka dikonsultasikan kembali 

kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II untuk diadakan 

perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari Rabu, 12 April 

2017 di ruang seminar 2. 

2. Tahap Pengumpulan Data 
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Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, op. cit, hlm 192 
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Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan di 

lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dimulai pada tanggal 14 

Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 yang bertempat di 

Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. 

3. Tahap Pengelolaan Data dan Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, penulis mengolah data yang diperoleh 

berdasarkan teknik editing, matriks, dan deskripsi, yang kesemuanya 

dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Guna memperoleh kesimpulan dari 

tulisan ini maka dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan 

teoritis yang telah disusun. 

4. Tahap Konsultasi 

Setelah mengolah data yang terkumpul, maka kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II guna perbaikan agar 

menjadi sebuah skripsi. 

5. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah diolah dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing 

kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam 

bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak 

Fakultas Syariah dan siap untuk dimunaqasahkan di depan tim penguji Skripsi 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 


