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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong 

(2007;6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik 

serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode. 

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran 

atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai 

bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pasangan 

pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangga di kec. Palu 

selatan. Metode kualitatif digunakan untuk memberikan 

pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu objek 

penelitian.  

1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang dipilih adalah deskriptif, karena peneliti 

ingin dan berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana 

proses komunikasi interpersonal yang dilakukan pasangan 

pernikahan dini yang usia pernikahannya 2-5 tahun dalam 
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mempertahankan rumah tangga. Demikian peneliti dapat 

menjelaskan secara menyeluruh serta detail tentang penelitian ini. 

Dasar penelitian ini adalah penelitian natural atau kualitatif 

karena dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting) (Sugiyono, 2009: 8), dalam penelitian ini yaitu 

mengenai komunikasi interpersonal pada pasangan pernikahan dini 

dalam mempertahankan rumah tangga. 

1.3 Subjek Penelitian 

Teknik penetapan jumlah subjek penelitian menggunakan 

metode Purposive sampling. Purposive sampling jumlah subjek 

yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan objek 

penelitian yang memiliki karakteristik yang beragam. Sulitnya 

identifikasi informan menjadikan teknik purposive sampling 

dengan berbagai kriteria dalam menentukan informan akan sangat 

efektif digunakan untuk mendapatkan data. 

Subjek dari penelitian ini adalah pasangan pernikahan dini, 

yaitu dua orang yang melakukan pernikahan dibawah usia. Kriteria 

subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Pasangan pernikahan dini yang berdomisili di kota Palu, 

tepatnya di Kec. Palu selatan. Sebanyak 211 pasangan atau 422 

orang. 

2. Remaja yang melakukan pernikahan pada usia 15-20 tahun 

sebanyak 422 orang. 
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3. Usia pernikahan 2-5 tahun masih utuh (tidak bercerai) dan 

masih berdomisili di Kec. Palu Selatan sebanyak 4 pasangan. 

1.4 Jenis Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang berkaitan 

langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer diperoleh 

dari wawancara dengan informan atau pihak lain yang berkaitan 

dengan persoalan yang diteliti. Pencatatan sumber data primer yang 

dilakukan peneliti melalui wawancara dan pengamatan yang 

merupakan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Hasil 

wawancara yang dilakukan digambarkan dalam bentuk tulisan dan 

nantinya akan disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun 

pelengkap dari data primer. Data sekunder didapatkan dari hasil 

tingginya angka pernikahan dini di kota palu, angka pengaduan 

perceraian, angka perceraian dan angka pertikaian pasangan 

pernikahan dini. 
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3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini 

diseminarkan, lokasi penelitian ini dilakukan di kec. Palu selatan, 

Sulawesi Tengah. Karena berdasarkan pertimbangan yaitu: 

Tingginya angka pernikahan dini di kec. Palu selatan , sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data mengenai 

bagaimana proses komunikasi interpersonal itu dilakukan oleh 

pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangga.   

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan 

fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara 

deskriptif terkait bagaimana komunikasi interpesonal pada 

pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangga. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

yang tidak terstruktur artinya peneliti bebas tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
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lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono, 2009:233). 

2. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai penunjang dan 

pelengkap dari wawancara, sehingga menjadikan informasi yang 

peneliti dapatkan lebih lengkap dan mendukung. Dokumentasi ini 

terdiri dari buku-buku tentang pernikahan dini dan komunikasi 

interpersonal. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis menggunakan teknik analisis model Miles 

dan Huberman (Sugiyono, 2009, 246). Analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan 

dan berlangsung terus sampai penelitian hasil akhir. Model analisis 

Miles dan Hubeman diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection). 

Proses analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mencari data, dikumpulkan, kemudian dikoleksi. Peneliti mencari 

data-data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan 

komunikasi interpersonal pada pasangan pernikahan dini dalam 

mempertahankan rumah tangga. Dalam proses pengumpulan data 

ini peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 
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 Membuat catatan yang dimaksudkan adalah gagasan-

gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan 

dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala 

tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraph atau 

beberapa paragraph. Kemudian yang terakhir peneliti harus 

menyusun konsep-konsep serta penjelasan berkenaan denga tema 

dan pola yang bersangkutan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan 

data, yakni menjalin data yang satu dengan data yang lain sehingga 

seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan karena dalam penentuan kualitatif data biasanya beraneka 

ragam perspektif, maka penyajian data pada umumnya sangat 

membantu dalam proses analisis. 

4. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (Drawing an Verifying 

Conclusion) 

Langkah yang terakhir adalah penarikan dan pengujian 

kesimpulan, yakni peneliti akan menyajikan data dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Peneliti dalam kaitan ini 

masih harus mengkonfirmasi, mempertajam atau mungkin merevisi 

kesimpulan-kesimpulan yang dibuat untuk sampai pada 

kesimpulan final berupa proposi ilmiah mengenai gejala atau 

realitas yang diteliti. 
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Gambar 3.1 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang 

tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, maka validasi internal data 

penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi 

pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. 

Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan 

baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang (Moelong, 2014: 330) 

Pada triangulasi sumber sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono 

(2009: 274) bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini 

berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu 

sumber untuk membandingkan dengan data dari sumber lain. Pada 
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penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan serta mencek ulang derajat kepercayaan yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

 


