
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di 

lapangan.
1
 Dengan ini penulis akan terjun atau datang langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data-data penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu cara yang 

menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
2
 Melalui pendekatan 

ini penulis akan menggali dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan 

informan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

           Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian. Subjek pada penelitian 

ini adalah 3 orang hakim perempuan yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura 

Kelas IB. 
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2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini 

adalah mengenai upaya dan kendala hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura 

dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi kawin. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura 

Jl. Perwira No. 79, Kel. Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, 

Kalimantan Selatan. Alasan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura 

karena lokasi ini terkait dengan hakim perempuan dalam memberikan upaya 

permohonan dispensasi kawin. Sehingga lokasi tersebut mempermudah penulis dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian serta penulis juga ingin 

mengetahui lebih dalam lagi bagaimana adanya upaya dan kendalanya yang pernah 

dialami hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1.  Data 

 Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk 

memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya. Data terbagi menjadi dua, yaitu: 



a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data yang pertama kali 

dihasilkan di lapangan.3 Data terkait dengan hal yang dilakukan hakim 

perempuan ketika mereka memberikan edukasi sebuah masalah permohonan 

dispensasi kawin serta kendala yang terjadi. Identitas hakim perempuan 

meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, jabatan. 

b. Data sekunder yaitu data tambahan dengan mempelajari serta menelaah 

berbagai bahan keperpustakaan yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian baik berupa peraturan 

Undang-Undang, Yurisprudensi, buku, jurnal dan literatur lainnya guna 

membantu dan mendukung penelitian ini4 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang hakim perempuan di 

Pengadilan Agama Martapura, 1 orang Hakim Madya Pratama dan 2 orang Hakim 

Madya Muda.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan pengumpulan data dengan 

cara interview (wawancara) dan dokumentasi. 

a. Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara 
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dengan informan atau subjek yang diwawancarai.5 Wawancara dilakukan dengan 

cara tanya jawab langsung dengan informan.6 Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan 3 orang hakim perempuan yang pernah 

melaksanakan edukasi dalam perkara dispensasi kawin.  

b. Dokumentasi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-

dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah menggunakan foto sebagai sumber 

datanya serta untuk melengkapi data terhadap penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data 

a. Editing yaitu penulis mempelajari kembali data pendapat hakim perempuan 

di Pengadilan Agama Martapura tentang upaya hakim perempuan dalam 

memberikan edukasi pada perkara dispensasi yang menjadi sampel sehingga 

dapat diperoleh kelengkapan data sesuai yang diinginkan dengan secepatnya. 

b. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara yang berupa data 

terkait pendapat hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura tentang 

memberikan edukasi pada perkara dispensasi yang telah diedit dan 

diklasifikasikan dalam bentuk laporan berbentuk deskriptif. 
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c. Matriks adalah menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk 

matriks. 

2. Analisis Data  

Analisis data, penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan 

landasan teori yang ada. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian.  

 

G. Tahapan Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian ini mendapatkan hasil yang bagus, penulis akan 

menggunakan tahapan-tahapan, antara lain: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan 

diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat dan dituangkan dalam 

bentuk sebuah desain proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan ke Biro Skripsi 

Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi Fakultas Syariah 

menyatakan bahwa proposal diterima dan keluarlah Surat Penetapan Judul serta 

penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, setelah itu proposal 

diseminarkan pada tanggal 22 September 2021, setelah diseminarkan maka 

dilakukan perbaikan tulisan proposal yang akan penulis teliti. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini setelah dilakukan seminar dan dikonsultasikan dengan 

pembimbing kemudian penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset 



kepada Mikwa Syariah dengan waktu 2 (dua bulan) yaitu pada tanggal 07 Februari 

2022- 07 April 2022 untuk melakukan riset ke Pengadilan Agama Martapura Kelas 

IB. Setelah mendapatkan izin penulis menemui beberapa informan guna 

mengumpulkan data, sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini setelah data yang diperlukan selama riset dirasa sudah cukup, 

kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teknik editing, setelah itu, dianalisis 

secara deskriptif kualitatif dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan 

dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan. 

4. Tahap Penyempurnaan 

Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan 

sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara 

intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disajikan. 

 

 


