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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu metode menemukan secara spesifik dan realitas.1 Penelitian ini 

bersifat studi kasus yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk 

mengadakan penelitian dengan menemui beberapa pasangan suami/istri yang telah 

ditetapkan sebagai subjek penelitian ini. Adapun kasus yang di teliti penulis ada 

empat. Kemudian penelitian ini membahas  tentang Penentuan Tinggi Rendahnya 

Mahar Berdasarkan Status Perempuan dalam Perkawinan.  

B. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten 

Tabalong. Ada beberapa desa yang terkait dengan kasus yang diteliti penulis yaitu 

desa waling, desa pujung dan desa bintang ara. Alasan penulis memilih daerah 

tersebut karena terdapat masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

Adapun masalah tersebut sangat menarik bagi penulis, maka penulis ingin 

melakukan penelitian tersebut.  

 

                                                           
1P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), hlm. 28.  
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas suami dan istri yang terdiri atas: nama, tempat tanggal lahir, 

alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir, agama, status dalam pernikahan. 

b. Gambaran penentuan tinggi rendahnya mahar berdasarkan status 

perempuan dalam perkawinan.  

c. Dampak dari ketentuan mahar yang sudah ditentukan oleh keluarga pihak 

perempuan. 

2. Sumber Data, yaitu: 

Informan yaitu suami dan istri.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara (Interview), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan kepada para responden.2 Jadi penelitian ini wawancara 

berhadapan secara langsung dengan suami dan istri.  

2. Dokumentar, yaitu mengambil data dari dokumentasi di KUA untuk 

memperoleh sumber data yang diperlukan dalam penelitian.  

 

 

 

                                                           
2Ibid, hlm. 39. 
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E. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data ada beberapa teknik yang digunakan yaitu: 

1. Editing, yaitu meneliti kembali terhadap data yang diperoleh untuk 

mengetahui apakah semua dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan 

data yang dijadikan laporan hasil penelitian untuk di analisis. 

2. Matriks, yaitu menguraikan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk 

matriks. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian penulis 

menggunakan tahapan-tahapan berikut: 

1. Tahap Penduluan  

Tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti 

dengan terjun langsung ke lapangan lalu hasilnya kemudian dituangkan 

dalam sebuah proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan kepada Tim Biro 

Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan telah 

diterima dan keluarnya surat penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 09 Juli 2018. 

Selanjutnya dikonsultasikan lagi kemudian penulis melaksanakan seminar 

desain operasional proposal pada tanggal 02 Agustus 2018.  
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode 

penelitian yang ditentukan. Selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 27 Agustus 

sampai dengan 27 September 2018.  

3. Tahapan Pengolahan dan analisis data 

Tahap ini data yang diperoleh diolah sesuai dengan teknik pengolahan 

data. Kemudian dianalisis secara kualitatif atau penelaahan secara mendalam 

terhadap fakta-fakta yang dicari dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada 

dengan masalah tersebut dan hasilnya tertuang pada bab IV. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, hingga 

dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan.  

 


