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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penulis terjun langsung ke lapangan mewawancarai hakim Pengadilan Agama 

Kandangan. penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

pendapat dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum 

Islam. 87 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kandangan. Jl. Jend. Sudirman 

Km.02 No.35 Hamalau-Kandangan Hulu Sungai Selatan (HSS). Karena penulis 

menemukan masalah tersebut pada saat penulis magang di Pengadilan Agama 

Kandangan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 3 (tiga) orang hakim yang bertugas di 

Pengadilan Agama Kandangan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan 

tentang status dukhūl sebelum nikah, jenis perceraian dan mahar pada perkara 

perceraian disertai alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut. 

                                                           

87 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 186. 
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D. Data dan sumber data  

1. Data 

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini 

ialah pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang status 

dukhūl sebelum nikah, jenis perceraian, dan mahar pada perkara 

perceraian. 

b. Data sekunder yaitu data yaitu data pendukung yang digunakan 

sebagai pelengkap dari data utama yang meliputi identitas informan 

yang meliputi: nama, usia dan alamat. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu 3 orang Hakim 

yang bertugas di Pengadilan Agama Kandangan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan responden yang dijadikan sumber data penelitian ini 

sehingga di peroleh apa yang di perlukan. 

F.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya di lakukan pengolahan dan analisis data 

dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain: 
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a. Editing, yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, 

sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukan atau 

tidak dalam proses selanjutnya. 

b. Kategorisasi, yaitu pengelompokan hasil wawancara yang sudah 

terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan 

mengenalnya. 

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hal penelitian dengan 

bahasa yang sesuai. 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dengan 

terjun langsung ke lapangan, lalu hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah 

proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan 

meminta persetujuan untuk dimasukkan kepada Tim Biro Skripsi Fakultas 

Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II pada 

tanggal 04 Desember 2017, selanjutnya dikonsultasikan kembali dan 

diseminarkan pada tanggal 28 Desember 2017. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan lokasi dan metode 
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penelitian yang ditentukan. Selama dua bulan terhitung dari tanggal 29 Januari s/d 

29 maret 2018. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini data yang diperoleh diolah sesuai dengan teknik pengolahan data. 

Kemudian dianalisis secara kualitatif atau penelaahan secara mendalam terhadap 

fakta-fakta yang dicari dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada dengan 

masalah tersebut dan hasilnya tertuang pada bab IV. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, hingga 

dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan. 

 


