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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum 

yang memperoleh datanya langsung dari masyarakat. 
1
 Jenis penelitian 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum 

empiris karena penelitian ini meneliti  tentang pernikahan siri yang terjadi 

di Desa Binjai Pirua. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya. 

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara sistematis 

dan faktual mengenai praktik nikah siri dan faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pernikahan siri di Desa Binjai Pirua. 

 

 

                                                             
1
 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan 

Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagaimana telah diuraikan 

dalam latar belakang bahwa dipilihnya Desa Binjai Pirua sebagai 

penelitian karena di desa tersebut ada terjadi praktik nikah siri yang 

dilakukan berulang-ulang oleh pelaku yang sama. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang pelaku nikah siri di Desa 

Binjai Pirua yang melakukan pernikahan siri. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah gambaran praktik nikah siri dan faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Desa Binjai Pirua. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Dalam memperoleh data primer, dilakukan melalui observasi, 

dan wawancara. Data primer yang digali tersebut adalah gambaran 

tentang pernikahan siri dan faktor penyebab terjadinya pernikahan siri 

di Desa Binjai Pirua. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang dapat 

mendukung data pertama, seperti: Identitas, data tentang lokasi 

penelitian. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam hal ini adalah informan yang dapat memberikan 

informasi terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu: 

a. Pelaku nikah siri (yang merupakan subjek penelitian) 

b. Kepala KUA 

c. Ketua RT 
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d. Tokoh Agama 

e. Keluarga dan tetangga-tetangga pelaku nikah siri 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
2
 Pada tahapan ini, penulis melakukan observasi terhadap 

kondisi keluarga pelaku nikah siri, seperti dampak terjadinya pernikahan 

siri terhadap anak. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab terhadap satu atau beberapa orang yang bersangkutan.
3
 Pada 

tahapan ini, penulis melakukan wawancara dengan langsung bertatap 

muka terhadap orang yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan 

dan mengumpulkan informasi terhadap praktik nikah siri. 

 

 

                                                             
2
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58. 

3
 Ibid, hlm. 62. 
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3. Studi Dokumen 

Melihat dan mempelajari dokumen yang membantu menjelaskan 

dengan administrasi pernikahan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Editing data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data yang 

terkumpul untuk megetahui kesesuaian dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b. Kategorisasi, yaitu peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh 

menurut macamnya ke dalam kategori tertetu. 

c. Validasi, yaitu peneliti memastikan bahwa informasi yang didapatkan 

benar. 

d. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah 

didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang 

sesuai. 

e. Matriks,yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk 

matriks. 
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2. Analisis Data 

Analisis data adalah urutan kegiatan penelaahaan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data supaya kejadian tersebut 

mempunyai nilai sosial, akademis dan ilmiah.
4
 Penulis melakukan analisis 

data untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dengan cara 

analisis deskriptif kualitatif dengan berdasarkan landasan teori yang ada. 

Sehingga dapat diketahui mengenai gambaran praktik siri beserta faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Desa Binjai Pirua. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang sesuai dengan skripsi ini adalah: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti, 

selajutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian 

dikosultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya 

untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas syariah.  

Peneliti menemukan permasalah ini pada bulan Juli tahun 2018, 

kemudian permasalahan ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

Pada bulan Oktuber sudah selesai dibuat, akan tetapi masih belum ada 

                                                             
4
 Ibid, hlm. 69. 
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persetujuan dari dosen pembimbing karena adanya pergantian dosen 

pembimbing. Tanggal 15 Januari 2018 mendapat persetujuan dosen 

pembimbing dan langsung dimasukkan ke biro untuk meminta persetujuan 

terkait permasalahan yang peneliti.  

Pada tanggal 08 Maret 2019 ditetapkanlah judul dan dosen 

pembimbing terkait permasalahan yang penulis teliti. Kemudian proposal 

tersebut peneliti seminarkan pada tanggal 29 Maret 2019. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan 

di lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui informan untuk 

melakukan wawancara, sehingga memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti penulis. Pada 

tahap pengumpulan data penulis lakukan selama 2 bulan semenjak tanggal 

16 april 2019 sampai 16 juni 2019. 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul data tersebut diolah dan dianalisis 

menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir dari penelitina ini. Untuk mengolah dan menganalisis 

data penulis lakukan bersamaan dengan penulis mengumpulkan data 



45 
 

terkait permasalahan yang penulis angkat, yakni pada tanggal 16 april 

2019 sampai 16 juni 2019. 

4. Tahapan Konsultasi 

Pada tahapan ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap 

masalah yang dianalisis. Tahap konsultasi sudah penulis lakukan setelah 

proposal penulis diseminarkan yakni pada tanggal 29 maret 2019 sampai 

27 mei 2019. 

5. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan 

dan koreksi dari dosen pembimbing demi tercapainya hasil yang 

diinginkan. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui 

maka dilakukan penggadaan naskah yang kemudian dimunaqasahkan. 

Pada tahapan penyususun laporan  penulis lakukan mulai tanggal 16 april 

2019 sampai tanggal 16 juni 2019 bersamaan dengan penulis melakukan 

pengumpulan data. Pada tanggal 27 juni 2019 skripsi penulis disetujui dan 

kemudian pada tanggal 03 juli 2019 skripsi penulis dimunaqasahkan. 


