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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (empirical legal research) 

yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam 

masyarakat.66 Penulis  akan datang ke lokasi lapangan untuk mendapatkan data 

langsung secara sistematis dari masyarakat terkait keharmonisan rumah tangga 

yang suaminya seorang narapidana.  

Penulis  meneliti 3 keluarga narapidana  yang terdiri dari 9 informan terkait 

keharmonisan rumah tangga narapidana.  Alasan penulis memilih 3 rumah tangga 

yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir ini adalah 3 keluarga ini memiliki hubungan 

rumah tangga yang terlihat damai dan bahagia walaupun suami berstatus sebagai 

narapidana. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang 

menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.67 Dengan 

pendekatan kualitatif ini penulis akan menggambarkan dan menganalisis hasil dari 

wawancara yang penulis  lakukan dengan informan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

                                                             
66 Muhaimain, Metode Penelitian Hukum, ( Mataraman, NTB: Mataraman University Press, 

2020) 80 

 
67 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 192 



37 
 

 37   

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan 

Kalimantan Tengah. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Seruyan Hilir 

karena penulis menemukan beberapa rumah tangga yang dihadapkan dengan 

konflik rumah tangga yaitu suaminya terpidana sehingga menjadi seorang  

narapidana, akan tetapi beberapa rumah tangga tersebut dapat menghadapinya 

dengan baik sehingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas para informan yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, 

status dalam rumah tangga, pekerjaan, dan alamat.  

b. Bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana di 

Kecamatan Seruyan Hilir atau yang sedang menjalani pembinaan di 

lembaga permasyarakatan, meliputi ekonomi, komunikasi dan keadaan 

rumah tangga narapidana 

c. Faktor penyebab keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang 

narapidana yang meliputi psikis dan fisik rumah tangga narapidana.  

2. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini  adalah informan, yang 

terdiri dari: 

a. Suami (Narapidana) 

b. Istri Narapidana 

c. Anak narapidana yang minimal berusia 12 tahun 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulan yaitu terdiri dari data yang 

diperoleh peneliti di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.68 Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur 

kepada suami (narapidana), istri narapidana dan anak narapidana berfokus pada 

bentuk keharmonisan rumah tangga mereka dan faktor penyebabnya,  

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini dengan: 

a. Editing dalam proses ini penulis meninjau dan meneliti kembali sehingga 

data yang diperoleh di lapangan sudah lengkap, relevan dan jelas. 

b. Deskripsi dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dengan bahasa yang sesuai 

sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. 

c. Klasifikasi dalam proses ini penulis membagi data yang didapat dari hasil 

wawancara untuk disesuaikan dengan rumusan masalah. 

2. Analisis data 

                                                             
68 Lexy.J.Melong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) 

135 



39 
 

 39   

Penulis akan mencari, menelaaah serta menyusun data dan informasi yang 

diperoleh dari informan di lapangan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian 

ini. Agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca untuk menemukan solusi 

dari masalah serupa dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




