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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) berupa 

penelitian lapangan (field research), yaitu penulis secara langsung ke lapangan untuk 

mengadakan penelitian dengan menemui 5 hakim Pengadilan Agama yang telah 

ditetapkan sebagai subjek penelitian. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang riset 

yang bersifat deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai hasil penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan  di  Pengadilan Agama Banjarmasin yang 

beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 97. 

Adapun alasan pemilhan tempat lokasi penelitian ini adalah dengan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut merupakan Pengadilan kelas 1A, yang mana 

setiap harinya banyak perkara-perkara yang ditangani dan tempatnya terjangkau 

untuk didatangi. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah lima orang hakim dari 17 orang hakim 

yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama 

Banjarmasin tentang izin poligami. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas informan yang terdiri atas, nama, umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan alamat. 

b. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami 

c. Alasan atau dalil yang mendasari pendapat hakim Pengadilan Agama 

Banjarmasin tentang izin poligami.   
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2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah Informan, yakni lima 

orang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berjumlah 5 

(lima) orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah Wawancara 

(Interview), wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi
1
, yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti.. 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis memggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang 

diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan kesempurnaan 

data dapat diketahui. 

                                                           
1
 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet I, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 161 



40 

 

b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang 

sesuai 

c. Klasifikasi, mengelompokan data sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian 

d. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk 

matriks.
2
 

2. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya penulis melakukan analisis 

terhadap data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptrif 

yaitu penulis dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan 

terhadap hasil penelitian dengan menghubungkan antara teori dengan data yang 

didapat dilapangan 

 

F. Tahapan Penelitian 

a. Tahapan Pendahuluan  

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis serta mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai 

berikut:Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengkaji awal terhadap permasalahan 

yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran umum, kemudian 

menyusunnya dalam bentuk proposal setelah dikonsultasi dengan biro skripsi dan 

dosen pembimbing untukdiseminarkan. 

b. Tahapan Pengumpulan Data 

                                                           
2
 Moh Nazir,Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55 
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Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data dengan 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan. 

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah 

data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data, kemudian data-data 

tersebut dianalisis secara kualitatif. 

d. Tahapan Konsultasi 

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan asisten dosen pembimbing. 

e. Tahap Penyusunan Laporan Akhir 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan 

lebih lanjut Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, sehingga dianggap baik dan 

layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

dimunaqasyahkan. 

 


