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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dalam 

pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara 

terstruktur (interview), dengan sumber data yaitu pihak yang 

mengetahui/ keluarga dekat/ habaib dari mereka yang melakukan 

perkawinan dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran 

Kecamatan Banjarmasin Utara.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu 

dengan menguraikan dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

informan.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Kelurahan Pangeran  

Kecamatan Banjarmasin Utara 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pihak yang 

mengetahui dalam perkawinan dengan pembayaran dam yakni para 
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habaib/keluarga dekat dari mereka yang melakukan perkawinan 

dengan pembayaran dam. 

2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah pembayaran dam pada pernikahan 

syarifah dengan non sayyid di Kelurahan Pangeran Kecamatan 

Banjarmasin Utara. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah Gambaran perkawinan syarifah dengan 

non sayyid dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan 

Banjarmasin Utara  menegenai  jumlah besarnnya dam, waktu penyerahan, 

penerima, bentuk tunai atau boleh utang/cicil, dan alasan adanya  

perkawinan syarifah dengan non sayyid dengan pembayaran dam di 

Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara . 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah informan yaitu pihak yang 

mengetahui/ keluarga dekat/ habaib dari mereka yang melakukan 

perkawinan dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan 

Banjarmasin Utara.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

melakukan penelitian,. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan 

interview (wawancara), dokumentasi, dan strategis (gabungan).
1
 

Pengumpulan data di lapangan dilakuakan dengan menggunakan 

wawancara, yaitu hanya tanya jawab antara peneliti dengan informan 

dalam hal terkait masalah yang ingin diteliti.   

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :  

a. Editing, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data 

yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan 

sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa 

yang sesuai.  

d. Matriksasi, yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel yang 

merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data. 

2. Teknik Analisi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif R&D , (Bandung : Alfabeta,2009), h. 224 
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dan bahan-bahan lain sehinggadapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun 

gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif , artinya apabila data 

sudah terkumpul kemudian disusun  dan melaporkan apa adanya lalu 

di ambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk 

proposal yang berjudul “Perkawinan Antara Syarifah Dengan non Sayyid 

Dengan Pembayaran Dam Dikelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin 

Utara”. Pertama dengan melakukan konsultasi kepihak biro untuk 

menanyakan judul pada hari Kamis tanggal, setelah itu melakukan konsultasi 

kepada dosen pembimbing pada tanggal 3 Mei 2020,  meminta tanda tangan 

dosen pembimbing dan ketua jurusan untuk berkas yang di syaratkan dalam 

pengumpulan proposal skripsi, tanggal 29 Mei 2020,  pengumpulan berkas 

dan proposal skripsi, di tanggal 4 April 2020, pengumuman proposal skripsi 

15 Juni 2020, pengambilan SPJ di biro, 17 Juni 2020, konsultasi kepada dosen 

I dan II , selanjutnya seminar proposal skripsi pada hari rabu 2 September 

2020. 
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan 

data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang ditetapkan dalam 

metode penelitian, yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi. Ditahap ini 

peneliti melakukan riset dan bertanya-tanya tentang gambaran Perkawinan 

Antara Syarifah Dengan Non Sayyid  Dengan Pembayaran Dam, dan Alasan 

Pembayaran Dam Antara Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid 

Dikelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 17 

Februari 2021 sampai selesai. 

3. Tahapan Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik editing 

yakni mengedit data yang dihasilkan dari wawancaradan dokumen, dan 

mengklasifikasikan. Ditahap ini peneliti mulai mengolah data awal BAB IV 

pada tanggal 28 Februari 2021 sampai selesai.  

4. Tahapan Analisis Data 

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, dimana data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dibahas secara 

mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang 
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lainnya. Ditahap ini analisis data dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 

sampai selesai. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah 

dan dianalisis dengan konsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing 

satu dan dua. Selanjutnya disusun dalam bentuk Skripsi. Ditahap penyusun 

akhir penulis mulai mengonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dua 

dari tanggal 25 Mei 2021 sampai selesai. 

 

 


