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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian lapangan (fieldy  

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan peninjauan langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data yang berkenaan sekiranya mampu memberikan 

informasi tentang kajian penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menghasilkan data primer mengenai kata-kata lisan 

maupun tulisan dengan berbagai pertimbangan. 

3. Alasan Memilih Lokasi 

Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis tertarik dengan kejadian 

yang berada di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang yang mana suami istri 

yang bercerai di bawah tangan dan pengasuhan anak disini menjadi permasalahan, 

karena istri tidak mau mengurus anaknya yang masih di bawah umur dan 

membebankannya kepada suami, dan penulis tidak mendapatkan dilokasi lain 

mengenai masalah yang penulis teliti. 

 

B. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas Informan yang meliputi nama, umur pekerjaan, dan pendidikan. 
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2. Data tentang pembebanan ḥaḍānah ke tangan suami akibat perceraian di 

bawah tangan. Meliputi bentuk, alasan, dan dampak yang muncul dari 

pembebanan ḥaḍānah kepada suami di Desa Kayu Abang Kecamatan 

Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

Responden, apabila pemberian keterangan karena dipancing oleh pihak 

peneliti. Istilah “informan” ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.
133

 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah mantan suami, mantan istri dan 

pihak keluarga. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

Wawancara 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, 

yakni merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, 

yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (responden). Hal ini dilakukan guna 

mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan 

yang sedang diteliti, dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengolahan penyajian dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 
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Data yang terkumpul dari hasil penelitian diolah dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mencatat kembali data yang telah terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis-jenis 

data yang diperlukan. 

c. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas 

terhadap data yang diperoleh dalam sebuah matrik yang merupakan 

iktisar  penelitian, sehingga mudah dalam memahami.  

2. Penyajian data 

a. Diskripsi kasus 

Yaitu memaparkan data bentuk, alasan dan dampak 

Pembebanan Ḥaḍānah kepada Suami Akibat Perceraian di 

Bawah Tangan. 

3. Analisis Data 

a. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

b. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif yaitu penelaahan konsep hasil penelitian, 

sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan, serta 
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menganalisis data tersebut dengan mengacu kepada hukum 

Islam dalam membuat kesimpulan. 

 

E. Tahapan  Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ada beberapa prosedur yang dilalui yaitu: 

1. Tahap pendahuluan 

b. Penjajakan awal ke lokasi penelitian, pada tanggal 28 November 2016 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyusun desain 

proposal, pada tanggal 1 November 2016. 

d. Mengajukan desain proposal skripsi serta mohon persetujuan judul 

kepada Dekan Fakultas Syariah  UIN Antasari Banjarmasin, melalui Biro 

Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, pada tanggal 8 

Desember 2016 

2. Tahap persiapan 

a. Melakukan seminar proposal skripsi yang telah di setujui oleh Fakultas, 

pada hari kamis tanggal 9 Februari 2017. 

b. Merevisi proposal skripsi yang berpedoman pada hasil seminar dan 

petunjuk dari Bapak/Ibu pembimbing skripsi, bulan Maret 2017 

c. Memohon surat perintah riset kepada Dekan Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, 

pada tanggal 6 Maret sampai 6 Mei 2017. 

d. Menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan guna yang menyampaikan 

riset dengan disertai Surat Perintah Riset dari Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin, pada tanggal 5 Maret 2017. 
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e. Menyiapkan teknik-teknik pengumpulan data, berupa pedoman 

wawancara dan dokumentasi, pada tanggal 7 Maret sampai selesai riset. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Melaksanakan wawancara dengan responden dan informan serta 

melakukan dokumentasi dengan meminta dokumen-dokumen yang 

relevan dengan permasalahan penelitian, pada tanggal 6 Maret mulainya 

riset. 

b. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, 

dan di lanjutkan dengan penyusunan laporan.pada tanggal 15 Maret 

sampai selesai riset. 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan 

aturan dan kaidah yang berlaku, kemudian di serahkan kepada Bapak/Ibu 

pembimbing untuk dikoresi dan disetujui, pada tanggal 12 Juli 2018. 

b. Setelah Bapak/Ibu pembimbing menyatakan setuju, selanjutnya naskah 

skripsi diperbanyak sesuai kebutuhan, pada tanggal 13 Juli 2018. 

c. Setelah semua siap, naskah skripsi di bawa ke sidang munaqasah untuk 

diuji dan dipertanggungjawabkan di depan tim penguji sidang skripsi 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, pada tanggal 19 juli 2018. 


