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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum 

empiris, yaitu melihat hukum sebagai perilaku yang nyata terjadi di masyarakat. 

Hukum diposisikan sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat.
42

 Dalam hal ini, 

hukum sangat berperan penting karena sebagai pengatur dan penengah sebagai objek 

penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang permasalahan 

yang terjadi pada praktik poliandri pada masyarakat desa Jelapat II.  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah 

suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu 

data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku 

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. sehingga dalam 

analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, 

artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang 

berkualitas.
43

. Setelah itu dari data-data yang telah terkumpul penulis melakukan 
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pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara penulis 

dengan informan di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Desa Jalapat II Rt.08 Kecamatan 

Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi tersebutlah terdapat praktik poliandri 

sebagimana penulis uraikan sebelumnya, selain itu praktik sejenis tidak penulis dapati 

pada desa-desa lainnya di wilayah tersebut. 

 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, seperti data dari literatur, hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap informan, serta data mengenai informan. Data yang digali dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Identitas informan, yang meliputi: nama, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, alamat, pekerjaan. 

b. Data tentang praktik poliandri dan akibat hukum tentang praktik 

perkawinan poliandri. 

2. Sumber Data 
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Sumber data dari penelitian ini ialah: 

a. Data primer adalah data yang ditetapkan atau yang diperoleh secara 

langsung oleh penulis melalui Informan yaitu orang tua KW (Sodik), Wakil 

Ketua RT 08 (H. Ahmad Sukri) kerabat suami kedua KW, Ketua RT 08 

(Fahmi), Anang, dan Rahmadi, KW, SR, UP, ZN dengan cara melakukan 

penelitian dilapangan di Desa Jelapat II Kecamatan Mekar Sari Kabupaten 

Barito Kuala. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi 

kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature 

serta dokumen berupa buku nikah pertama yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara 

lisan guna mencapai tujuan tertentu.
44

 Metode ini dipakai untuk mengetahui 

permasalahan yang diteliti. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan 

hasil penelitian secara  deskriptif kualitatif, yakni diuraikan secara jelas apa yang 

telah digali dari para informan. 

Sebagai langkah awal tahapan melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan 

kegiatan-kegiatan yang merupakan analisis data berupa: 

a. Editing, yaitu proses pengecekan ulang atau pencatatan kembali terhadap 

data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data 

tersebut sesuai yang diinginkan. 

b. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data-data yang sudah diedit ke dalam 

bagian-bagian tertentu. 

c. Interpretasi, yakni data-data yang telah di klasifikasikan, kemudian 

dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah 

dipahami. 

2. Analisis Data 

Setelah beberapa kegiatan diatas terlaksana, kemudian dilanjutkan kepada 

tahap analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah 

suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,
45

 

melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat mengenai praktik poliandri 
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di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dan akibat hukum 

terjadinya praktik poliandri. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tersebut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan proposal dan mengajukannya 

pada biro skripsi di Fakultas Syariah. Tahapan ini penulis lakukan dari tanggal 10, 

dan 23 Agustus 2017 dituangkan ke dalam proposal penelitian dengan judul “Praktik 

Poliandri Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala” Setelah sidang 

proposal maka saran oleh pembimbing menambahkan judul tersebut dengan “Praktik 

Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)” 

supaya jelas maka di tambah “(Studi Kasus Pada)” Kemudian penetapan judul dan 

pembimbing pada tanggal 21 Desember 2017. Dan seminar proposal skripsi 

dilakukan pada tanggal 02 Januari 2018. 

Setelah itu penulis memperbaiki kesalahan yang ada di proposal sebelum 

berkonsultasi kembali kepada dosen pembimbing dan sebelum melakukan penelitian 

di lapangan. Setelah revisi dengan pedoman pada hasil seminar dan petunjuk dosen, 

kemudian menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait. 
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2. Tahap konsultasi  

Konsultasi pertama pada tanggal 20 Februari 2018 dengan hasil perbaikan 

pada bab I dan bab III. Dilanjutkan dengan konsultasi yang pada tanggal 20 dan 22 

Februari 2018, 21 Maret 2018, 05 dan 15 April 2018, 02 dan 30 Mei 2018. 

 

3. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mulai melakukan riset di lapangan dengan 

melakukan wawancara, serta penggalian bahan-bahan penelitian lainnya. tahapan ini 

penulis lakukan dari tanggal 12 Maret 2018 hingga 12 Mei 2018.  

4. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan 

yaitu hasil wawancara diedit, diklarifikasikan kemudian dianalisis. 

5. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing 

kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk 

skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas 

Syariah dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Antasari banjarmasin.   

 

 

  


