
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dinyatakan bahwa 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari lapangan untuk 

membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data-data yang 

dihimpun terdiri dari bahan-bahan yang diperoleh dari subjek penelitian 

dengan teknik observasi, dan wawancara yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung dengan objek penelitian ini. Penelitian  lapangan (field 

research) adalah penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat, seperti 

suatu wilayah administratif, lingkungan budaya, instansi dan sebagainya1. 

Merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan  dengan  

metode  pengumpulan  data  lapangan,  membaca  dan  mencatat serta 

mengolah bahan penelitian.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum 

sosiologis, yang mana penelitian ini lebih menekankan pada observasi dan 

wawancara. Hal yang berkaitan dengan sifat objek dan empiris dari ilmu 

pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan hukum empiris yang                                                            1 Hajar  M, Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru : 
Suska Press, 2015), h. 18 

 
70 



 71

berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku dimasyarakat. Titik 

tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang 

ada  dan hidup dalam masyarakat2. Objeknya  yaitu perilaku masyarakat3. 

Mengamati pasangan suami isteri di suatu wilayah yaitu di desa Pasir 

Utama, untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai Intensitas 

pemahaman masyarakat (pasangan suami isteri) dalam menjaga 

kerahasiaan rumah tangga, lalu dianalisa dan di ambil kesimpulan.  

 
B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah desa Pasir Utama 

Kecamatan Rambah Hilir. Adapun yang melatar belakangi memilih lokasi ini 

sebagai lokasi penelitian, karena dilokasi ini mudah untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang terdiri dari 

manusia, gejala, nilai, tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian4. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami 

isteri yang ada di desa Pasir Utama tersebut.                                                             
2Ibid, h. 122 
3 Ibid 
4 Rizal Dairi, Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi, ( Pekanbaru: UIR Press, 

2013), h. 57 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melelui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karekteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi5. Oleh Karena jumlah pasangan suami 

isteri tersebut relatife banyak, maka peneliti menarik sampel. Sebagai 

pedoman sebagaimana buku Suharsimi Arikunto dinyatakan bahwa jika 

jumlah subjeknya besar atau banyak dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih. Mengingat jumlahnya pasangan suami isteri tersebut 

relatif banyak dan populasinya tidak diketahui secara pasti, maka sampel 

dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 20 pasangan suami 

isteri. Adapun metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 

teknik Random Sampling yakni pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Yang mana 20 pasangan suami isteri itu mewakili 

dari keseluruhan pasangan suami isteri, boleh suami ataupun isteri yang 

diwawancarai.  

 
D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer  

Data primer yaitu data yang diambil dari masyarakat melalui 

penelitian lapangan6. Data yang diperoleh dari responden langsung yaitu                                                            
5 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial), (Jakarta : PT. 

Bumi Aksara, 2008), h.84.  
6 Hajar  M, Op.Cit, h. 117 
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dari beberapa pasangan suami isteri dan informan beberapa tokoh 

masyarakat, yang terkait mengenai pemahaman masyarakat terhadap 

menjaga kerahasiaan rumah tangga di desa Pasir Utama.  

2. Data Skunder  

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature7. 

dengan cara menela’ah isi buku-buku yang ada kolerasinya dengan judul 

penelitian ini, seperti kitab-kitab tafsir ayat ahkam, hadis ahkam, kitab- 

kitab fikih tentang munakahat, dan buku-buku lainnya. Dalam penelitian 

ini, perpaduan antara data primer dan data skunder sangat diperlukan dan 

akan membawa manfaat yang lebih besar8. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) maka 

Instrumen ataupun alat penelitian ini melalui: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematik atas fenomena-

fenomena yang diteliti9.  

Sedangkan Prof. Sugiyono menyatakan observasi adalah proses 

pencatatan pola prilaku subjek(orang), obyek(benda) atau kegiatan yang 

sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti10.                                                            
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Soetrisno Hadi, Metodilogi Research Jilid 11, (Yogyakarta : Andi Offseet, 2004), h.151 
10 Etta Mamang dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : CV. Andi Offseet, 

2004), h. 152 
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 Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat Intensitas 

atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap menjaga kerahasiaan 

rumah tanggadi desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil 11. 

 Wawancara dalam penelitian ini mengadakan dialog dan tanya 

jawab kepada responden yaitu pasangan suami isteri (subjek), dan juga 

kepada tokoh masyarakat. 

 
F. Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah : 

1. Analisa Deskriptif Analitik, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta di 

lapangan secara konkrit serta menyusun, menjelaskan, kemudian 

menganalisanya. 

2. Analisa Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan secara umum yang ada 

kaitannya dengan tulisan ini, lalu dianalisa dan diambil kesimpulan 

secara khusus. 

3. Analisa Induktif, yaitu menggambarkan keadaan khusus yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

                                                             
11 Sugiyono, Op.Cit, h. 194 


