
38 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

      Dalam mengadakan penelitian metode mempunyai peranan yang sangat 

penting, karena metode adalah suatu cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan kerangka penelitian, 

sehingga akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun metode 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut : 

     A. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam skripsi ini 

merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas, dalam hal ini mengenai pengalaman pasutri 

membangun rumah tangga Islami terhadap beberapa keluarga pasangan 

suami isteri menikah dini di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul. 

 B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini dengan analisis deskriptif analitik kualitatif yaitu 

menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan untuk kemudian 

menganalisa dengan menggunakan kata-kata yang melakukan praktek Desa 

Bangunjiwo  Pernikahan Dini di Kecamatan Kasihan.  

C. Subyek Penelitian 

    Informan berjumlah tiga keluarga dan tokoh masyarakat, dimana tiga 

keluarga ini pelaku dari pernikahan dini yang ada di Kelurahan Bangunjiwo. 
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Penentuan responden di tetapkan dengan cara Purposive Sampling. Dimana 

penetapan informan dilakukan secara sengaja serta berdasarkan kriteria 

tujuan penelitian. 

1. Orang tua dari pasangan pernikahan dini 

2. Tokoh-tokoh masyarakat terkait 

       C. Metode Pengumpulan Data 

Setelah menentukan subyek penelitian, untuk mendapatkan data 

yang cukup dan sesuai pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mana satu sama 

lain saling melengkapi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data tersebut antara lain : 

           1. Metode Wawancara (interview) 

      Wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur interview (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui interview guide 

(pedoman wawancara).  Wawancara digunakan untuk mendapatkan data 

tentang praktek Pernikahan dini di, Kecamatan Kasihan terutama di 

Kelurahan Bangunjiwo yang dimana praktek pernikahan dini masih terjadi 

di kelurahan tersebut.        

2. Metode Observasi 

      Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pernikahan dini 

di daerah Bangunjiwo serta untuk mengenal lebih jauh lokasi penelitian, 

sehingga diperoleh deskripsi tentang sesuatu yang berkaitan dengan sebab 
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akibat pernikahan dini di daerah Bangunjiwo. Metode observasi ini juga 

digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian termasuk ketika 

melakukan penelitian pertama yaitu sebelum disusunya rencana judul 

penelitian. 

3. Metode Dokumentasi 

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen 

yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, seperti dokumen tentang 

data putusan dispensasi nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (tahun 

2015-2016) dan dokumen-dokumen lain yang dianggap penting serta 

masih ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

      Analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian mulai hingga 

penyusunan sampai akhir penelitian menggunakan konsep analisa yang 

terdiri dari langkah-langkah berikut : 

a. Reduksi data 

      Reduksi data yang merangkum, memilih pokok-pokok penting 

dan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan 

gambaran hasil penetian. Reduksi data dilakukan dengan mengkaji 

sebab akibat pernikahan dini di daerah Bangunjiwo dari data kasar 

yang muncul dalam catatan lapangan. Dari uraian ini kemudian 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang dianggap penting, 

seperti sebab dan akibat pernikahan dini di Bangunjiwo. 
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b. Display Data 

      Yaitu sistematiskan data secara jelas untuk membantu peneliti 

menganalisis tentang sebab akibat pernikahan dini di Bangunjiwo, 

hal ini dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh, lalu 

sistematisir dokumen aktual tentang sebab akibat pernikahan dini 

di Bangunjiwo 

c. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi 

      Kesimpulan data dilakukan secara sementara, kemudian 

diverifikasi dengan cara mencari data yang lebih mendalam dengan 

mempelajari kembali hasil data yang telah terkumpul. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


