BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris (field research) yakni penelitian yang dilakukan
dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan
sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian hukum
empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan
mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.61
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penlitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang
bersifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut John W. Creswell
adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau
masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk
dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan
disusun dalam sebuah latar ilmiah.62
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B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah lima orang Ulama
Kabupaten Banjar yang sudah ditetapkan kriterianya.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah pendapat Ulama Kabupaten Banjar
tentang perilaku istri di Media Sosial.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kabupaten Banjar.
Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena para ulamanya masih ulama
tradisional yang masih mempertahankan ketradisionalannya, sementara dengan
seiring berjalannya waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak
dapat dibendung sehingga banyak hal-hal baru yang memerlukan putusan dan
pendapat hukum dari ulama setempat.

D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:
d. Identitas Informan
e. Pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang perilaku istri di media sosial
f. Alasan dan dalil yang digunakan oleh ulama sebagai argumentasi dalam
memberikan pendapat tentang perilaku istri di media sosial
2. Sumber data
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Sumber data pada penelitian ini adalah informan yaitu ulama yang
terdaftar di MUI Kab. Banjar sebanyak lima Orang dengan kriteria sebagai
berikut;
1) Memiliki Majlis Taklim dan atau dikenal sebagai penceramah
2) Terdaftar di MUI
3) Ulama tradisional dan non-tradisional
4) Berasal dari Martapura

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam (depth interview) dengan para informan yang sesuai
dengan kritetria yang ditetapkan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,
sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai
sosial, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan
dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain63 :
1. Editing yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang
diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang
belum lengkap.
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2. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa
yang sesuai.
Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis
data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara
terhadap informan, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk
memperoleh kesimpulan.

