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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris artinya data yang 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan. Dalam hal 

ini wawancara langsung dilakukan dengan pihak istri serta kerabat dekat pihak 

istri ataupun suami. Caranya ialah dengan menghimpun informasi yang dilakukan 

melalui wawancara dari sejumlah informan.  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data 

yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat. Data yang 

dikumpulkan adalah dalam bentuk kata-kata atau gambar atau angka. Hasil tertulis 

dari penelitian ini berisi kutipan dari data untuk menggambarkan dan memperkuat 

presentasi. Data termasuk transkip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, 

dokumen pribadi, memo dan catatan resmi lainnya.
1
  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Terdapat 3 kasus yang penulis temukan saat 

observasi dilapangan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena menurut penulis di 

lokasi ini terdapat kasus yang menarik untuk digali dan temukan penyelesaiannya. 

 

                                                           
1
Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Praktice, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2015), hlm. 12. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah para pihak yakni pihak istri dan kerabat dekat dari 

pihak istri atau suami.  

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban 

bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental. 

 

3. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas Informan, yakni meliputi Nama, Umur, Pendidikan, Tempat 

Tinggal dan Pekerjaan. 

b. Pendapat para Informan yang mendukung, yakni karib kerabat dari pihak         

istri dan pihak suami. 

2.  Sumber Data 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
2
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

dua sumber data yaitu: 

a.  Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(atau petugasnya) dari sumber pertamanya yakni pihak istri dan karib 

kerabat istri atau suami
3
  

 

 

                                                           
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 129. 

3
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 93. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis disini yaitu teknik 

pengumpulan data yang berupa wawancara
4
 teknik wawancara dilakukan untuk 

mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari 

informan. Teknik wawancara ini sering dijadikan teknik pengumpulan data utama 

dalam desain penelitian kualitatif.  

 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan disini yaitu dengan 2 tahapan: 

1. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang 

terkumpul, kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut apakah telah 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

2. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau pemahaman terhadap data yang 

telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna yang 

disajikan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Analisis menggunakan 

otak dan kemampuan pikir peneliti, karena peneliti sebagai alat analisis (human as 

instrumen). Kemampuan peneliti untuk menghubungkan secara sistematis antara 

data satu dengan data lainnya sangat menentukan proses analisis kualitatif. 
5
Yakni 

analisis ini dilakukan dengan cara menelaah data yang penulis temukan di 

                                                           
4
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Pt Prestasi 

Pustaka Raya, 2012), hlm. 117. 

 
5
Ibid., hlm. 153 
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lapangan dan di hubungkan dengan kasus yang berjudul “Kehidupan  rumah 

tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental”, kemudian 

dianalisis mengenai hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan hukum islam. 

 

6. Tahapan Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tersebut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan masalah yang akan di angkat 

hasil yang diperoleh kemudian dituangkan kedalam proposal penelitian untuk 

kesempurnaanya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing pada tanggal 

17 April 2017 dan meminta persetujuan setelah itu diajukan ke Biro Skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar mendapat persetujuan. Setelah disetujui 

dan mendapat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing pada tanggal 

25 April 2107 maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya lalu kemudian melakukan persiapan seminar proposal. 

2. Tahap Persiapan 

Setelah memperoleh gambaran awal selanjutnya diadakan konsultasi 

lanjutan kepada dosen penasehat untuk pembuatan desain operasional serta 

kepada pihak Jurusan Akhwalus Syakhsiyah, setelah disetujui baru diajukan ke 

Biro Skripsi Fakultas Syariah. Kemudian setelah dinyatakan diterima pada hasil 

sidang dan ditentukan dosen pembimbing berdasarkan surat penetapan judul dan 

pembimbing berdasarkan surat penetapan judul dan pembimbing Nomor: B-
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1540/In. 01/III.1/PP. 00. 9/04/2017 tertanggal 25 April 2017. Kemudian 

dilaksanakan seminar tertanggal 10 mei 2017 Nomor: In. 04/II. 1/PP. 00. 

9/1765/2017. Kemudian penulis membuat permohonan surat izin melakukan riset 

kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsiyah untuk 

kemudian dikonfirmasikan kepada instansi terkait guna melakukan riset.  

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah mendapatkan surat dan rekomendasi untuk melakukan riset dari 

Dekan Fakultas Syariah Nomor: B-7237/UN. 20/II. 1/TL. 00/07/2017, kemudian 

surat tersebut disampaikan kepada instansi terkait guna memperoleh izin 

melaksanakan penelitian, setelah memperoleh surat jawaban atas izin penelitian 

dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Banjar dengan 

Nomor: 070/927-II/KESBANGPOL/2017 tertanggal 26 Juli 2017 barulah 

kemudian penulis menghubungi responden guna melakukan wawancara untuk 

menggali data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.  

4. Tahap Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data 

Setalah penulis selesai memperoleh serta menghimpun semua data yang 

diperlukan, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik editing dan 

interpretasi, setelah itu data yang tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

5. Tahap Penyusunan Laporan Akhir 

Setelah diolah dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing 

kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk 

skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas 
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Syariah dan siap untuk dimunaqasyahkan untuk diuji didepan tim penguji skripsi 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.  


