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BAB 3.  

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan jenis penelitian diskriptif. Pendekatan dan jenis penelitian ini digunakan 

agar diperoleh suatu pencandraan terhadap kasus perkawinan usia dini secara 

lebih mendalam sehingga diperoleh suatu gambaran yang mendalam terkait 

dengan substansi permasalahannya.  

 

B. Unit Amatan dan Unit Analisa 

 Satuan amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis 

(Ihalauw, 2004:178). Oleh karena itu, yang menjadi unit amatan dalam penelitian 

ini adalah para pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, dengan key 

informan meliputi: keluarga atau individu yang melakukan perkawinan usia dini, 

orang tua dari individu yang melakukan perkawinan usia dini, para pihak terkait 

dengan kependudukan seperti, Bapermas kota Salatiga, pengurus PKBI, Ikatan 

Bidan Salatiga. 

 Terkait dengan unit analisa, Abell (dalam Ihalauw, 2004:174) menyatakan 

bahwa  satuan analisis adalah hakekat dari populasi yang tentangnya hasil 

penelitian berlaku. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah dampak perkawinan 

usia muda terhadap kondisi sosio-ekonomi keluarga dan faktor-faktor penyebab 

terjadinya perkawinan usia muda di Salatiga. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu teknik yang 

mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda dari sumber data yang sama, atau dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang sama dari sumber data yang berbeda. 
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Adapun teknik triangulasi mengabungkan beberapa teknik pengumpulan data 

seperti : 

1. Wawancara. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab kepada 

informan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dan infromasi yang 

seluas-luasnya berkaitan dengan persoalan yang diteliti. 

 

2. Observasi partisipatif.  

Observasi partisipatif yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti 

terlibat dalam kegiatan sehari-hari sumber data.  Lebih lanjut Stainback 

dalam (Sugiyono, 2006: 256), menyatakan bahwa  dalam observasi 

partisipatif, peneliti mengamati yang dikerjakan orang yang dileliti, 

mendengarkan yang diucapkan orang yang diteliti dan berpartisipasi dalam 

aktivitas orang yang diteliti. 

 

3.  Study Dokumen. 

Dalam rangka memperoleh gambaran yang obyektif dan utuh atas fakta – 

fakta yang dilapangan maka study dokumen perlu dilakukan. Kajian 

pustaka. Study dokumen dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara 

dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen yaitu 

menghimpun data dari berbagai literature yang berhubungan dengan topik 

skripsi ini. Dokumen dapat berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis. 

Dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan, 

karya tulis, sedangkan dokumen dalam bentuk tidak tertulis dapat berupa 

gambar dan foto.  

 

 Selain menggunakan teknik tersebut diatas, peneliti dalam penggumpulan 

data pada awalnya juga akan menggunakan metode FGD (Fokus Group 

Diskusion), akan tetapi oleh karena mempertemukan para pihak yang meliputi 

pelaku perkawinan usia dini, eksekutif, pengurus MUI Salatiga, PKBI tidak dapat 

dilakukan maka pengunaan teknik FGD dibatalkan. 
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D. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan analisis 

deskriptif kualitatif terhadap setiap data yang diperoleh dari lapangan dengan 

berbagai teknik pengumpulan data yang dipakai. Setelah melakukan analisis dan 

intepretasi data, selanjutnya penulis melaporkan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. Dalam penelitian kualitatif data yang ada dianalisis dan disusun dalam 

wujud kata-kata ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman 1992: 15-16). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melalui tiga 

tahap (Sugiyono, 2006: 276-284). 

 

1. Tahap Reduksi Data. 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dari setiap data yang diperoleh dilapangan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan reduksi data dengan memilih mana data yang penting, 

membuat kategori dan memilah data yang tidak penting. Reduksi data 

akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya untuk memperlengkapi 

data yang dicari.  

 

2. Tahap Penyajian Data (Data Display). 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcahart. Lebih lanjut Miles 

and Huberman dalam (Sugiyono, 2006 : 280) menyatakan bahwa paling 

sering penyajian data dalam kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. Data display dapat juga berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja),  dan chart.  

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification). 

Pada tahap terakhir ini penulis melakukan penarikan kesimpulan atas dasar 

pembahasan dan analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 
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yang dirumuskan pada bab pertama, tetapi mungkin juga tidak, karena 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ada yang bersifat sementara 

dan berkembang dilapangan. Kesimpulan juga dapat berupa temuan baru. 

Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




