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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research 

dengan meneliti pendapat beberapa KUA di Kota Banjarmasin tentang 

persoalan Wali Nikah di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang 

menghasilkan data primer mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dengan 

berbagai pertimbangan. 

  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin di 5 (lima) Kecamatan 

di Kota Banjarmasin yaitu : Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, 

Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kantor Urusan 

Agama (KUA) yang ada di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 (lima) 
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orang yang akan digali keterangan dan informasi tentang wali nikah di 

setiap Kecamatan di Kota Banjarmasin. 

2. Objek Penetilitan 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pendapat 

KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah. 

 

D. Data dan Sumber data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan 

dengan cara peneliti mengamati dan mencatat terhadap gejala objek yang 

diteliti serta mewawancarai Kantor Urusan Agama (KUA) Kota 

Banjarmasin untuk mengetahui persoalan wali nikah. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Informan, yang terdiri dari Kantor Urusan Agama (KUA) kota 

Banjarmasin yang ada di 5 (lima) Kecamatan yaitu : Banjarmasin 

Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, Banjarmasin 

Barat dan Banjarmasin Tengah. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Interview (Wawancara), merupakan teknik pengumpulan data yang 

diperoleh secara langsung dengan memberikan pertanyaan lisan 

kepada informan.
1
 Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

dengan para informan yakni dengan berdialog atau melakukan tanya 

jawab langsung mengenai Pendapat KUA Kota Banjarmasin tentang 

persoalan wali  nikah. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, 

melakukan perbaikan data, dan melakukan penyempurnaan terhadap 

data tersebut. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan 

pemeriksaan ulang  dan dilakukan peninjauan ulang dengan lebih 

cermat.
2
 

                                                           
1
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), hlm. 127. 

2
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33. 
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b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data tertentu sesuai dengan 

substansi-substansi permasalahan atau permasalahannya.
3
 

c. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang 

ditemukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Fakta  tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ditafsirkan, 

apa yang dilihat di alam ini bukan fakta semata melainkan apa, 

mengapa, dan bagaiman fakta itu berbicara. Fakta perlu diberi makna 

melalui penafsiran yang spesifik, logis, dan sistematis. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif yaitu penelaahan konsep hasil penelitian, sehingga sesuai 

dengan apa yang diinginkan dan analisis deskriptif, serta menganalisis 

data tersebut dengan mengacu kepada hukum Islam dalam membuat 

kesimpulan. 

 

G. Tahap Penelitian 

Ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

                                                           
3
Jan Jonker, dkk, Metodologi Penelitian (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 33. 
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Dalam tahapan ini penulis melakukan penjajakan di lapangan dan 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan menentukan masalah 

yang perlu diteliti dan kemudian dibuat proposal dan diusulkan ke Biro 

Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam melalui Jurusan Hukum 

Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk 

skripsi. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Sebagaimana 

yang telah ditentukan sebelumnya pada surat ijin riset yang dimulai dari 

tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan 28 Juli 2017. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah bahan berhasil dikumpulkan, selanjutnya bahan diolah 

supaya dapat dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian 

ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga 

bisa mendapat hasil yang optimal. 

4. Tahap Penyusunan 

Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan disetujui, 

maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya siap 

dimunaqasahkan dihadapan tim penguji. 


