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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dimana titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat 

dengan cara menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara 

mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta 

observasi lapangan untuk mengamati secara langsung penyebab terjadinya wanita 

karir yang menunda pernikahan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah pada Kota 

Parepare. Ada 4 kecamatan, yaitu di kecatamatan Bacukiki Barat, Kecamatan 

Bacukiki, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Ujung. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Setelah penyusunan proposal penelitian yang merupakan acuan untuk 

melakukan penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian dan akan 

diseminarkan dan mendapat surat izin penelitian akan dilaksanakan kurang lebih tiga 

bulan, yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), 

pelaksanaan (pengumpulan data), pengolah data (analisis data), dan penyusunan hasil 

penelitian. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada Masyarakat di Kota Parepare, yang mana penelitian ini 

berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai penelitian “Pemahaman Wanita 

Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Hukum Islam)”. 

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan (Primer dan Sekunder) 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer 

yaitu diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. Salain itu, wawancara juga dilakukan dengan 

tokoh-tokoh masyarakat setempat, serta mengadakan observasi langsung ke lapangan. 

Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemerintah, yakni kantor Kelurahan 

dan data yang diperoleh dari website resmi badan statistik Kota Parepare, tentang 

data-data yang menjadi pusat penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

3.5.1 Field Research: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat 

melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi, yaitu penulis secara langsung melihat dan 

mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan 

objek penelitian, dimana obyek penelitian yang dimaksudkan adalah 

wilayah Kota Parepare. 

b. Metode Interview, wawancara yang dilakukan peneliti tertuju kepada 

wanita karir diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, Honorer, dan 
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Pegawai Swasta, serta ada 1 tokoh masyarakat sebagai Imam Masjid di 

Kota Parepare. Teknik wawancara dengan melakukan perolehan 

informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya 

dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi 

penelitian ini dan validitasi data. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai 

penelitian. Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang 

telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh 

peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang 

berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan 

narasumber.  

c. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan 

mengumpulkan  semaksimal mungkin data-data yang mendukung 

penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak 

yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat 

di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya yang lain. Data yang dipilih harus 

memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini, 

peniliti dapat menggunakan sampel yang besar.1 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.2Oleh karena 

                                                           
1
Boeda Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), h.213. 

2
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), h. 

103. 
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pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka 

penerepan dalam menganalisis data lebih menggunakan data-data bukan rumusan 

seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisis data-data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder 

peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:  

3.6.1 Metode Deduktif yang penulis gunakan dengan menganalisa teori keseteraan 

gender dan hikmatut tasyri yang berhubungan dengan pemahaman wanita karir 

yang menunda perkawinannya, baru kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus atau berangkat dari  kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu 

fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau 

data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.3 

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang 

didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara dilapangan, setelah itu data 

akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan 

ketika peneliti menemukan data dilapangan, data tersebut kemudian dianalisa 

sesuai dengan rumusan masalah. 

3.6.2 Metode induktif  yaitu menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara 

umum. 

 

                                                           
3
Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40. 


