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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

   Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris 

yang berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang 

diperoleh datanya secara langsung dari masyarakat.1 Penelitian empiris juga sering 

disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan 

penelitian lapangan  dalam hal ini yaitu memperoleh dari inforamasi narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengenai problematika yang dihadapi dalam 

pengasuhan anak serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematikan yang 

terjadi. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

B. Lokasi Penelitian 

   Penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A di 

Jl. Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kec.Martapura, Kab.Banjar, Provinsi Kalimantan 

Selatan 70714. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasyaratakan Perempuan Kelas 

II A Martapura sebagai lokasi penelitian karena ditempat ini  terdapat Narapidana 

yang masih mempunyai anak sehingga terhalangnya hadanah. 

                                                           
1
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Emperis (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), hlm.154. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:  

a. Identitas Narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan 

perempuan kelas IIA Martaputa. 

b. Problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas  

IIA Martapura. 

c. Upaya-upaya dalam mengatasi problematika hadanah dalam lembaga 

pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura oleh ibu  terpidana yang 

memiliki anak belum mumayyiz. 

2. Sumber data 

 Sumber data didapatkan dari informan, yakni ibu yang menjadi 

narapidana dalam  lembaga pemasyaratan perempuan kelas IIA Martapura 

dan memiliki anak belum mumayyiz sehingga terhalangnya hadanah, yang 

berjumlah 10 (sepuluh) orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah  

wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun 

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan 



39 
 

  

orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi.
2
 Peneliti secara langsung 

mewawancarai 10 narapidana Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA 

Martapura yang mempunyai anak belum mumayyiz. 

E. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing yaitu peneliti menyeleksi dan mempelajari kembali semua data 

yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

2. Deskripsi, yaitu menjelaskan atau menggambarkan dengan kata-kata yang 

jelas dan terperinci. 

3. Analisis, merupakan hasil akhir dalam mempelajari, memeriksa, 

menambah, mengkritik, atau memberi komentar dan kemudian membuat 

suatu kesimpulan tarhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri 

dengan bantuan teori yang telah dikemukakan.
3
 

F. Tahap Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini, maka 

penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

                                                           
2
V Wiratna Sujerweni, Metode penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hlm. 31  
 
3
Mukti Fajar ND dan Yulianto, op. cit., hlm. 183  
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1. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini peneliti melakukan kajian awal terhadap subjek dan 

objek penulisan, dan mempelajari permasalahan kasus yang ingin diteliti 

selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing pada tanggal 10 

Desember 2018, 24 Desember 2018, dan 07 Januari 2019  yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk desain proposal dan kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan 

pada biro skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 29 Januari 2019. Desain 

proposal diterima dan mendapat surat penetapan judul serta penetapan 

dosen pembimbing I dan II pada tanggal 04 Maret 2019 maka 

dikonsultasikan kembali untuk mengadakan seminar proposal. Atas 

persetujuan dosen pembimbing I dan II seminar proposal diadakan pada 

hari senin tanggal 25 Maret 2019  dengan keluarnya surat Penetapan 

Waktu Seminar Proposal Nomor: B-589/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2019. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini peneliti menggali data yang diperlukan dengan cara turun 

langsung kelapangan untuk melakukan penelitian selama 2 bulan dari 

tanggal 28 maret sampai dengan 28 mei 2019, peneliti menemui informan 

dan melakukan wawancara sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk 

penyusunan penelitian. 
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3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Data yang diperlukan selama riset dirasa cukup oleh peneliti, sehingga 

data tersebut diolah sesuai dengan teknik pengolahan data yang kemudian 

dianalisa secara objektif. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

 Tahap ini peneliti menyusun laporan berdasarkan data lapangan 

dengan pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing dalam 

rangka penyelesaian tugas penelitian. Setelah laporan selesai dan disetujui 

oleh dosen pembimbing, maka sebagai tahapan akhir adalah 

dimuqasahkan untuk diuji oleh tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin. 

 


