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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

emperis (sosiologis), berupa penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang 

diperoleh lansung dari masyarakat.
55

 

  Dengan kata lain penulis mengumpulkan data ini melalui penelitian 

yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan mengali data 

mengenai larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi. 

2. Pendekatan Penelitian  

  Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian deskriptif  

kualitatif artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai 

tujuan. Penelitian kualitatif adalah tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan. 

B. Lokasi penelitian  

  Lokasi penelitian dalam penelitian hukum emperis harus disesuaikan 

dengan judul dan permasahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang ambil adalah di 

Desa Tatah Layap Kacematan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Alasan penulis 
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memilih di Desa Tatah Layap sebagai lokasi penelitian karena penulis 

menemukan masalah ada sebagian anak melarang orang tua untuk menikah lagi. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

  Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak yang 

melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anaknya 

untuk menikah lagi. 

2. Objek Penelitian  

  Objek penelitian ini adalah alasan anak melarang orang tuanya untuk 

menikah lagi dan dampaknya. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

 Data-data mengenai alasan anak melarang orang tuanya untuk menikah 

lagi dan dampaknya. 

2. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang 

diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta, dalam penelitian ini 

informannya adalah orang tua (ayah atau ibu dan anaknya) yang bertempat 

tinggal di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. 
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E. Teknik pengumpulan data 

  Pengumpulan data adalah pencatatan hal-hal atau keterangan-keterangan 

sebagian atau seluruh elemen sampel yang akan menunjang atau mendukung 

penelitan.
56

 

 Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, 

digunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti.
57

  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan instrumen yang berfungsi untuk 

pengembangan data di lapangan. Teknik ini peneliti datang berhadapan muka 

secara langsung dengan responden atau objek yang diteliti,
58

 ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang alasan anak kepada orang orang tua untuk 

menikah lagi dan faktor yang mempengaruhi larangan anak kepada orang tua 

untuk menikah lagi studi kasus di pada keluarga Single Parent di Desa Tatah 

Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. 
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3. Dokumenter 

  Dokumentasi yaitu cara pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
59

 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data melalui 

dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan teknik 

 sebagai berikut : 

a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang 

telah diperoleh untuk melangkapi data yang belum lengkap sehingga 

kelengkapan validasi data. 

b. Deskripsi yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat 

serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai. 

2. Analisis Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif  yaitu menyelidiki objek yang nyata dan kemudian disajikan serta 

dianalis kemudian sampai pada kesimpulan. 

 Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian 

menganalisisnya dengan berpedoman pada teori yang ada di Bab II. 
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G.  Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

  Pada tahap penulis melakukan observasi awal kelapangan tentang 

masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam mrmbentuk desain 

operasional. Selain itu, dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk 

meminta persetujuan dan dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada 

bulan Maret 2020.  Pada tanggal 4 diperoleh hasil sidang bahwa dinyatakan 

diterima. Setelah diberi penetapan judul dan pembimbing pada tanggal 17 

September 2020 penulis mengadakan seminar desain operasional pada tanggal 

23 Februari 2021 

2. Tahap Pengumpulan Data 

  Pada tahap ini, penulis mengajukan permohonan izin riset kepada 

mikwa syariah pada tanggal 10 september 2021 dengan waktu 2 bulan sejak 

tanggal 13 September s/d 13 November 2021, pada tanggal 22 September 

2021 mengajukan izin riset ke Kesbangpol Kabupaten Banjar dan 

mendapatkan rekomendasi ke Kantor Kecamatan Tatah Makmur, pada tanggal 

01 Oktober 2021 mengajukan izin riset ke Kantor Kecamatan Tatah Makmur 

dan mendapatkan rekomendasi ke Kantor Desa Tatah Layap, pada tanggal  03 

Oktober 2021 mengajukan izin riset ke Kantor Desa Tatah Layap. Pada 

tanggal 07 Oktober sampai tanggal 01 november 2021 penulis melakukan 

penelitian dengan cara wawancara. 
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3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

 Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian 

diolah dengan mengunakan teknik Editing dan Deskripsi. Selajutnya dianalisis 

secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang diteliti, dengan berpedoman 

pada landasan teori pada bab II. 

4. Tahap Penyusunan/Akhir 

  Tahap ini penulis lakukan setelah semua tahapan rampug dan disusun 

berdasarkan sistematika penulisan dengan berkonsultasi pada pembimbing I 

dan pembimbing II, sehingga menjadi sebuah kaya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap di munaqasyahkan. 

 


