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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat,dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi peneliti 

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan 

subjektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk menyusun laporan 

penelitian.
1
 Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 

menguraikan data-data yang didapat dari hasil wawancara. Wawancara yang 

dimaksud disini adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

calon pengantin terhadap sighat taklik talak. Lokasi penelitian yang di ambil oleh 

peneliti disini adalah  wilayah kerja KUA Kecamatan Sungai Tabuk. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data 

mengenai variable-variable yang diteliti.
2
Adapun Subjek penelitian di sini adalah 

3 pasang calon pengantin yang akan menikah di Kecamatan Sungai Tabuk, yang 

mana penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 22 Oktober 

sampai dengan 22 Desember 2019.  

                                                             
1Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm. 96 

 
2Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIII (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 8. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang 

ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti 

dapat mengamati secara mendalam gambaran tentang Pemahaman calon 

pengantin terhadap tujuan dan fungsi serta konsekuensi hukum terhadap sighat 

taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai 

Tabuk. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari identitas meliputi nama, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan serta alamat wawancara mengenai  perihal 

yang penulis angkat mengenai :  

a. apakah calon pengantin memahami tujuan dan fungsi adanya sighat 

taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan 

Sungai Tabuk 

b. pemahaman calon pengantin tentang konsekuensi hukum sighat taklik 

talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai 

Tabuk 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam hal ini ialah informan yakni calon pengantin yang akan 

menikah di KUA Kecamatan Sungai Tabuk dari tanggal 22 Oktober sampai 

dengan 22 Desember 2019, yang dibantu oleh pihak KUA dan masyarakat. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara yaitu  suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada 

para informan.
3
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung 

dengan calon pengantin di Kecamatan sungai Tabuk.Wawancara secara langsung 

akan menghasilkan informasi apakah calon pengantin memahaman tujuan dan 

fungsi serta konsekuensi hukum sighat taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi 

oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan beberapa tahapan antara lain : 

a. Editing, penulis meneliti kembali terhadap data yang yang diperoleh 

sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang 

belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data-data 

yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. 

Selain itu, juga untuk mengecek terhadap kelengkapan, keakuratan dan 

keseragaman jawaban responden. 

                                                             
3P.JokoSubagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. RinekeCipta, 

2004), hlm. 39. 
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b. Kategorisasi,yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis, mudah 

dipahami dan mengenalinya. 

2. Analisis Data 

Setelah data diolah, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan 

menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang 

telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. 

 

F. Tahapan penelitian  

Untuk mempermudah pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan beberapa tahapan antara lain : 

1. Tahapan pendahuluan  

Pada tahap  ini penulis mempelajari langsung terhadap subjek dan objek 

yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal. Setelah itu 

dikonsoltasikan dengan dosen pembimbing dan meminta persetujuan dengan 

untuk dimasukan ke biro Skripsi setelah adanya persetujuan dan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Setelah penulis mendapat perintah riset dari Fakultas sebagai rujukan 

terjun kelapangan untuk melakukan wawancara denganinforman dengan metode 

yang telah ditentukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 
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Setelah data yang diperoleh terkumpul terpenuhinya subjek dan objek 

penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing, 

kategorisasi. Setelah itu data yang tersusun di analisis secara kualitatif. 

4. Tahap Penyusunan Akhir 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika 

yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasikan 

dengan dosen pembimbing, kemudian dilakukan pengadaan dan selanjutnya 

diselenggarakan munaqasah dihadapan tim penguji skripsi. 


