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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian adalah  merupakan pelaksanaan dalam 

menentukan cara dan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi dan data yang akan diolah dan dianalisis secara 

ilmiah agar hasil yang diperoleh oleh peneliti betul-betul valid.
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A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian 

1. Jenis penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau 

data yang diperoleh langsung dari kepala KUA. 

2. Pendekatan penelitian 

  Pendekatan penelitian adalah pendekatan penelitian deskriptif 

kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan informan kemudian data tersebut diuraikan 

sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang 

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

fakta yang ada di lapangan. 
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B. Subjek dan objek penelitian 

  Yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala KUA di kota 

Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Adapun objek dalam penelitian ini adalah 

pendapat kepala KUA Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar tentang lafz 

kabul “aku terima” dalam akad nikah. 

 

C. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama yang ada di 

Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru yaitu: 

1. Kantor Urusan Agama Karang Intan yang beralamat di Jl. Melati , Pandak 

Daun, Kec. Karang Intan,  Kabupaten Banjar. 

2. Kantor Urusan Agama Martapura Barat yang beralamat di : Jl. Martapura 

lama Desa Telok Selong, Kec. Martapura Barat, Kabupaten Banjar. 

3. Kantor Urusan Agama Martapura Timur yang beralamat di Jl. KH Anang 

Sya‟rani Arif Desa Melayu, kec. Martapura Timur, Kabupaten Banjar. 

4. Kantor Urusan Agama Kertak hanyar yang beralamat di Jl. A. Yani No. 

10, Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. 

5. Kantor Urusan Agama Landasan Ulin yang beralamat di Jl. Trikora, 

Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. 

6. Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan yang beralamat di Jl. Kerinci 

RT. 04 RW 04. Kelurahan Loktabat Selatan. Kec. Banjarbaru Selatan. 

Kota Banjarbaru. 
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D. Alasan Memilih Lokasi penelitian 

  Alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah Karena di Kantor 

Urusan Agama tersebut ditemukan peraktek yang hampir sama dengan kasus 

yang peneliti angkat dan informan bersedia jadi narasumber dalam penelitian 

ini. Maka dari itu peneliti memilih lokasi di dua tempat yaitu Kantor Urusan 

Agama yang ada di kabupeten banjar dan kantor agama yang ada di Kota 

Banjarbaru. 

E. Data dan Sumber Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas informan meliputi: nama, Alamat, riwayat pendidikan terakhir 

dan alamat kantor bertugas. 

2. Pendapat kepala Kantor Urusan Agama tentang lafaz kabul “aku terima” 

dalam akad nikah. 

3.  Alasan dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tentang lafaz kabul 

“aku terima” dalam akad nikah. 

  Adapun sumber data adalah subjek dari penelitian yang diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 6 orang kepala kantor urusan agama. 

Karena mereka di anggap yang kompeten dalam penelitian ini dan 

bersinggungan langsung dalam kausu tersebut. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. 
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Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah tanya jawab 

langsung dengan informan.  

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara: 

a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari 

lapangan, sehingga didapatkan dara yang valid. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan jenis dan kronologis pemasalahan yang diteliti. 

c. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk 

uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. 

d. Matrikasi yaitu penulis menyusun kedalam bentuk tabel yang 

merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data. 

2. Analisis Data  

Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan dengan menggunakan 

analisis kualitatif. Menurut Bogdan menjelaskan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga 

dapat mudah dipahami.
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