
 
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yangmana 

obyeknya ialah peristiwa fakta yang ada di lapangan untuk mencari data atau 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu intervensi.
1
 Sifat 

penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu peneliti berusaha untuk 

menggambarkan apa yang ada dilapangan, berdasarkan data-data hasil wawancara 

dan menganalisis dari data tersebut dengan analisis kualitatif. 

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di desa Tatah Bangkal Luar Kelurahan Kelayan Timur 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di 

lokasi  ini, karena di lokasi lain penulis menemukan kasus intervensi, yang mana  

intervensi yang dilakukan itu adalah intervensi orang tua dalam urusan rumah 

tangga anaknya yang mengakibatkan pada perceraian, dan kasus seperti ini sudah 

pernah ada yang melakukan penelitian. Di Tatah Bangkal Luar ini penulis 

menemukan kasus intervensi yang berbeda yaitu, tentang intervensi pihak ketiga 

terhadap harta benda dalam rumah tangga, selain itu juga kasus ini belum pernah 

diteliti. Karena dari itu menurut penulis kasus ini sangat mengganggu rumah 

tangga seseorang sehingga penulis tertarik  untuk melakukan penelitian. 

                                                           
1
Barowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 21. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas suami/istri dan pihak yang terkait  yang terdiri atas: Nama, 

umur, alamat dan pekerjaan. 

2. Data tentang intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah 

tangga (studi kasus di Kota Banjarmasin). Penulis menggali bagaimana 

gambaran terjadinya intervensi dan apa akibat terjadinya intervensi 

orang ketiga terhadap harta rumah tangga. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: istri, suami, orang tua, saudara 

yang mengintervensi dan tetangga yang mengetahui kejadian pada permasalaan 

yang di alami. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan 

wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan yang diwawancarai 

responden maupun informan dalam hal ini yang terkait malasah yang diteliti.
2
 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara 

yaitu proses mendapatkan penjelasan untuk mengumpulkan data informasi dengan  

cara tanya jawab dengan bertatap muka langgsung.
3
 Atau suatu bentuk 

                                                           
2
Ibid., hlm. 127. 

 
3
V Wiratna Suwerjaweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta:  Pustaka baru Press, 2014), 

hlm. 31. 
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komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
4
 

Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab atau dialog 

secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini tentang 

intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga (studi kasus di 

Kota Banjarmasin), sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai analisis 

intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga (studi kasus di 

Kota Banjarmasin). 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data 

yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang 

sesuai. 

2. Analisis data  

Merupakan suatu cara untuk memberikan interpretasi terhadap data yang 

telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, 

artinya penyusun melakukan analisis dengan berpedoman terhadap landasan teori 

pada Bab II. 

                                                           
4
Nasution, Metode Reserch (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 21. 
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F. Tahapan Penelitian 

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya 

tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan, maka ditempuh 

tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis menemukan kasus pada tanggal 8 Januari 2018, 

kemudian mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan penelitian 

awal di lapangan pada tanggal 10-12 Januari 2108. Hasilnya dituangkan dalam 

sebuah proposal penelitian yang berjudul intervensi pihak ketiga terhadap harta 

benda dalam rumah tangga (studi kasus di Kota Banjarmasin), untuk 

kesempurnaannya di konsultasikan kepada dosen panasehat dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat 

disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta penetapan 

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II pada tanggal 7 Mei 2018, maka 

dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II untuk 

diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan. Seminar proposal 

dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018. 

2. `Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 

para pihak yang bersangkutan dalam intervensi pihak ketiga terhadap harta benda 
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dalam rumah tangga (studi kasus di Kota Banjarmasin). Sehingga melakukan riset 

ini di tempuh selama 1 (satu) bulan, sejak dari 22 Juni sampai 22 Juli sesuai 

dengan surat izin riset dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Surat izin 

riset yang dikeluarkan dari Fakultas Syari’ah pada tanggal 21 Juli 2018 dan 

diajukan kepada Badan Kesbang dan Politik dan kepada Kecamatan Banjarmasin 

Selatan lalu ke Kelurahan Kelayan Timur pada tanggal 25 Juni 2018, dan 

langsung dilakukan penelitian ke lapangan. Yang mana penelitian dimulai pada 

tanggal 25 Juni 2018 itu adalah pemantapan/melengkapi terhadap penelitian awal 

yang telah dilakukan. Penelitian selesai pada tanggal 30 Juni 2018, kemudian 

penulis melaporkan ke Kecamatan Banjarmasin Selatan bahwa penulis selesai 

riset  pada tanggal 03 Juli 2018. Surat selesai riset dikeluarkan dari kecamatan 

pada tanggal 9 Juli 2018, sehingga tertera dilampiran bahwa riset selesai 

ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2018.  

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik 

editing, Matriks, dan diskripsi, yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil 

penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya. Dilakukan analisis secara kualitatif 

berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun. 

4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaan 

naskah skripsi ini penulis konsultasikan kepada Dosen Pembimbing I dan 

Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dari revisi yang 
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didapatkan setelah konsultasi dan sampai telah dianggap sempurna hingga 

menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk naskah skripsi yang siap 

dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


