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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung melakukan penelitian ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara 

yang menganalisis hasil penelitan yang menghasilkan data deskriptif.
1
  Dengan 

pendekatan kualitatif ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari 

wawancara yang penulis lakukan dengan informan. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek penelitian adalah para 

Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin 

b. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah pendapat Ulama Kota Banajarmasin 

tentang  perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan 

ibadah terhadap istrinya yang menjadi penelitian, serta faktor dan 

dampak atas terjadinya pengharaman ibadah oleh suami itu terhadap 

status perkawinannya. 

                                                           
1
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 



32 
 

 
 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung pada 

subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.
2
  

Data primer yang digali dalam penelitian ini adalah identitas 

informan, pendapat, alasan dan dasar hukum para ulama Kota Banjarmasin 

tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan 

ibadah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang  yang 

berkaitan dengan materi penelitian.
3
  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam hal ini adalah  informan yaitu orang yang 

terlibat langsung dan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, 

yakni para ulama kota Banjarmasin yang terdaftar di MUI kota 

Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian 

ini, penulis melakukan wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-

                                                           
2
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 

91. 
3
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, op. cit., hlm. 156. 
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pertanyaan kepada para informan.
4
 Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal 

ini adalah tanya jawab dengan para ulama yang ada di kota Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.  Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap 

data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut 

macamnya kedalam kategori tertentu. 

2.      Analisis Data 

Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka 

dilakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang 

ada, sehingga dapat diketahui tentang persepsi ulama kota 

Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya 

mengharamkan ibadah. 

 

F. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

                                                           
4
P Joko Subagyo, Metode Penelitian, cet I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 39. 
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Dalam hal ini penulis melakukan observasi di lapangan tentang 

masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk proposal 

untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, kemudian diajukan ke 

biro skripsi, setelah adanya persetujuan dan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penulis Memohon surat peintah riset kepada Dekan 

Fakultas Syariah sebagai rujukan terjun ke lapangan untuk melakukan 

wawancara dengan responden dan informan tentang faktor penyebab 

terjadinya pengharaman ibadah oleh suami kepada istrinya yang bisa 

berdampak terhadap sttus perkawinanya 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis kemudian disusun 

dalam bentuk naskah skripsi dan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, serta disetujui naskah diperbanyak dan siap 

dimunaqasahkan. 

 


