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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil 

atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang 

konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian 

merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu 

kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitan hukum 

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang 

dihadapi.1 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji 

kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan 

terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan 

sumber data, teknik dan pengumpulan dan analisis data, teknik-teknik pengolahan 

data dan analisis data, tahapan penelitian. 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian 

hukum yang berangkat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari informan, penelitian ini bersifat studi kasus yaitu meneliti kasus–kasus 

                                                           
1Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2014), hlm. 57. 
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hukum yang berkaitan dengan mafqud nya seorang suami. Lokasi penelitian 

berada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang banyak ditemui kasus 

suami yang mafqud. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah istri yang suaminya Mafqud. 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian ini adalah gambaran keadaan istri pasca 

mafqudnya suami. 

 

C. Data Dan Sumber Data  

1. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: Gambaran rumah tangga 

suami mafqud  

2. Data yang diharapkan diperoleh dari sumber data: Informan yaitu para Isteri 

yang ditinggal mafqud suaminya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik Wawancara. 

Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung kepada 

para informan penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

penulis. 
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E. Teknik-Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:  

a. Editing, yaitu: penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh di lapangan.  

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai 

dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.  

2. Analisis data  

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis, penulis menggunakan 

teknik analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan 

mengacu pada landasan teori. Analisis ini digunakan guna mendapatkan dan 

mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan beberapa tahapan antara lain: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara garis besar pemasalahan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian 

mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan 

proposal dan meminta persetujuan untuk di masukkan ke Biro Skripsi Fakultas 

Syariah. 

2. Tahapan Pengumpulan data 

Penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah 

ditentukan. 
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3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Bahan yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya di olah dengan 

menggunakan teknik editing, dan klasifikasi data, untuk nanti di analisis secara 

kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika 

yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasaikan 

dengan dosen pembimbing, kemudian dilakukan dengan pengadaan dan 

selanjutnya diselenggarakan munaqasah di hadapan tim penguji skripsi. 


