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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifatdan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian 

lapangan, dengan mengguanakan pendekatan kualitatif diskriptif yaitu terbatas 

pada suatu mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif 

tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field 

research.
44

 

Sebagaimana pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin: 

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
45

 

Pada  penelitian kualitaif deskriptif, data yang dihasilkan adalah berupa 

kata-kata, tulisan atau lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti. Selain 

itu juga, penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang 
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dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan 

semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, 

membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.
46

 

Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas sesuai data dan fakta 

yang terjadi di lapangan tentang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Sementara itu lokasi penelitian ini adalah di Kacamatan Jekan Raya, 

Kelurahan Menteng, Jalan G.Obos X Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan 

bahwa kasus yang diteliti terjadi disana. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seorang mahasiswi yang tinggal di 

Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Jalan G.Obos X, 

Palangka Raya. 
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2. Objek penelitian 

Objek penelitian penulis adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.
47

 

Adapun objek penelitan penulis adalah: 

a. Perilaku mahasiswiyang hamil di luar nikah terhadap 

kehamilannya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas informan, yang meliputi: nama, jenis kelamin,tempat tinggal, 

tempat tanggal lahir, pendidikan. 

b. Perilaku mahasiswi yang hamil di luar nikah terhadap kehamilannya.  

Sumber data dari penelitian ini adalah seorang Mahasiswi yang hamil 

diluar nikah dan orang tua perempuannya sebagai subjek penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan cara melakukan observasi dengan cara mengamati perilaku mahasiswi 

tersebut dari orang tua perempuannya. Dan wawancara yang dilakukan 

denganmahasiswi yang hamil diluar nikahuntuk dijadikan sumber penelitian 

sehingga diperoleh data yang diperlukan. 
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F. Pengolahan danAnalisis Data 

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan 

hasil penelitian secara diskriftif kualitatif, yakni diuraikan secara gambalang 

mengenai apa yang telah digali dari para informan. 

Sebagai langkah awal tahap melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan 

kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa : 

1. Deskripsi, yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang telah 

diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai 

yang diinginkan. 

2. Klasifikasi, mengelompokkan data-data yang sudah diedit kedalam 

bagian-bagian tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. 

3. Interpretasi, yakni data-data yang telah diklasifikasikan, kemudian 

dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah 

dipahami. 

Setelah beberapa kegiatan diatas terlaksana, maka akan dilanjutkan kepada 

tahap analisis yang mengkaji data yang sudah diolah sedemikian rupa dengan teori 

yang sudah disiapkan sebelumnya. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tesebut : 

1. Tahap persiapan penelitian 
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Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang akan diangkat 

hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian dengan 

judul Perilaku mahasiswi yang hamil di luar nikah terhadap kehamilannya studi 

kasus di Kota Palangka Raya  untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuan setelah itu diajukan ke biro 

skripsi Fakultas Syariah agar mendapat persetujuan pada hari kamis tanggal 02-

11-2017. Setelah disetuji dan mendapat penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing pada tanggal 09-11-2017 maka dikonsultasikan kembali untuk 

diadakan perbaikan seperlunya lalu kemudian melakukan seminar proposal pada 

hari selasa tanggal 12-12-2017. 

2. Tahap pengumpulan data. 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang di perlukan di 

lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui informan dan melakukan 

wawancara, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik 

yang telah di tentukan danwaktu yang diberikan oleh pihakfakultas yaitu terhitung 

selama 2 (dua) bulan dari tanggal 24 April s/d 24 Juni 2018. 

3. Tahap pengolahan data dan analisis data. 

Setelah semua data terkumpul, kemudian di olah melalui beberapa tahapan 

kemudian di analisis terhitung dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai selesai. 

4. Tahap konsultasi 

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian di konsultasikan dengan 

dosen pembimbing terhitung dari tanggal 20 Agustus 2018 sampai selesai. 

5. Tahap penyusunan laporan 
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Setelah di olah dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing 

kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk 

skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas 

Syariah dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas 

Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 


