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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau juga disebut 

penelitian hukum lapangan. Penelitian lapangan dilakuan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan ini 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.1 

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena akan meneliti problematika 

rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW ditinjau dari ketentuan hukum.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.2 

Penelitian deskriptif ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang 

diperoleh saat Penulis lakukan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

                                                             
1 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 28. 

 
2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 
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Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas pertimbangan adanya kasus yang 

terjadi di Kecamatan Tersebut yakni permasalahan rumah tangga karena istri 

bekerja sebagai TKW. Di samping itu pemahaman masyarakat di Kecamatan 

Panyipatan yang tidak sedikit untuk memilih bekerja sebagai TKW. 

  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan 

yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan Penulis berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek penelitian ini adalah 

suami yang istrinya bekerja sebagai TKW. Penentuan subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling, yakni menentukan sampel berdasarkan 

kriteria tertentu.3 Adapun kriteria tersebut sebagai berikut: 

a. Suami memiliki istri yang bekerja sebagai TKW. 

b. Terjadi problematika dalam rumah tangga. 

c. Bersedia untuk menjadi informan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah fokus yang menjadi kajian penelitian. Objek pada 

penelitian ini adalah problematika yang muncul dari rumah tangga yang istrinya 

menjadi TKW dan dampak serta penyebab yang terjadi dari problematika tersebut.  

 

                                                             
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.  
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D. Data dan Sumber Data  

1. Data  

Data merupakan sesuatu yang digali dalam penelitian. Pada penelitian data 

yang digali ialah: 

a. Problematika rumah tanga istri yang bekerja sebagai TKW baik ketika 

menjadi TKW maupun setelah di rumah. 

b. Dampak dan penyebab problematika rumah tangga istri yang bekerja 

sebagai TKW seperti dampak terhadap suami dan juga anak. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.4 Adapun sumber data pada penelitian ini ialah informan penelitian yakni 

lima orang suami yang istrinya bekerja sebagai TKW. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. 

Wawancara ialah cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung 

dengan cara bertanya secara lisan kepada sumber data.5  Wawancara yang 

dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan para informan. 

                                                             
4 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm. 129.  

 
5 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di 

Sekolah (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63. 
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Tanya jawab dilakukan secara langsung dan menggunakan pedoman wawancara 

agar pertanyaan menjadi terarah. Tanya jawab juga dibantu dengan alat seperti 

catatan dan juga rekaman untuk mempermudah ketika melakukan wawancara. yang 

berjumlah sebanyak lima orang suami. Wawancara hanya dilakukan dengan suami 

karena istri sekarang masih belum pulang dan tidak dapat dilakukan wawancara. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu penulis meneliti  dan menyeleksi kembali terhadap data 

yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan dan 

kesempurnaan data dapat diketahui. 

b. Deksripsi, yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk hasil 

penelitian. 

c. Matrikasi, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dan 

penulis menyusun  kedalam bentuk tabel  dalam hal ini untuk 

mempermudah memehami dan mengenalinya. 

2. Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Setelah diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang 

dirumuskan terdahulu. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui problematika 

rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW yang ada di Kecamatan Panyipatan 

kemudian dianalisis berdasarkan teori hak dan kewajiban suami istri dalam rumah 

tangga dalam hukum Islam maupun hukum positif. 
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G. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan observasi awal ke lapangan untuk 

memperoleh data awal penelitian. Setelah data didapatkan kemudian Penulis 

melakukan penyusunan proposal skripsi yang diajukan ke Biro Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan diterima dengan Surat Penetapan Judul 

pada tanggal 13 April 2022 dan melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 

28 April 2022. 

2. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan persiapan dan seminar proposal 

penelitian. Setelah melakukan seminar, maka disusun persiapan untuk melakukan 

wawancara seperti pedoman wawancara. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan wawancara atau riset ke lapangan untuk 

mendapatkan data selama satu bulan dari tanggal 13 September sampai 13 Oktober 

2022. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan yakni pihak suami. 

Setelah data wawancara didapatkan kemudian akan diolah dan dilakukan 

penyusunan. 

4. Tahap Penyusunan 

Pada tahapan ini data yang telah disusun kemudian dibuat dalam bentuk 

skripsi dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah diterima 
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dan mendapatkan persetujuan kemudian siap untuk disidangkan pada sidang 

munaqasyah skripsi. 


