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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan 

melakukan penelitian langsung terhadap pihak bersangkutan yang melakukan 

poligami tentang penerapan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah 

tangga yang berpoligami. Adapun pendekatan penelitian ini adalah Deskriptif 

Kualitatif di mana Penulis mencoba menggambarkan dan mencari permasalahan 

dan kendala dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam 

rumah tangga yang berpoligami di Kota Banjarmasin. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasikan di Kota Banjarmasin. Terdiri dari 

5 (lima) Kecamatan, Tetapi karena pada penjajakan awal Penulis tidak 

mendapatkan data di Kecamatan Banjarmasin Tengah, maka Penulis hanya 

meneliti pada  Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin 

Timur, dan Banjarmasin Barat.  
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh penulis untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data 

yang digali dalam penelitian ini adalah penerapan konsep sakinah mawaddah wa 

rahmah dalam rumah tangga yang berpoligami di Kota Banjarmasin serta kendala 

dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mendapatkan 

data tersebut melakukan wawancara dengan informan-informan yang melakukan 

poligami beserta istri-istrinya yang dipoligami secara tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kota Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan yaitu 4 orang suami yang berpoligami dan 8 istri yang 

dipoligami, serta pegawai kantor urusan agama Kota Banjarmasin dan 

pegawai bagian umum pemerintah Kota Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Wawancara yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan informan 
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yang berpoligami beserta istri-istrinya yang dipoligami di kota Banjarmasin 

untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

2. Dokumenter, yaitu mengambil data dari dokumentasi di Pengadilan Agama 

dan KUA untuk memperoleh sumber data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu Penulis melakukan 

pengolahan data dengan menggunakan teknik penyajian data sebagai berikut:  

a. Editing, yakni Penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh 

sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang 

belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang 

mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain 

itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan 

keseragaman jawaban informan. 

b. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam laporan 

deskriptif. 

c. Matrikasi, yaitu Penulis menghimpun semua data tersebut dalam bentuk 

kolom dan jalur/matriks sehingga dapat lebih mudah dipahami. 
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F. Analisis Data 

Setelah data yang sesuai diolah dan diproses, maka tahapan akhir dari 

hasil laporan ini adalah analisis data. 

Penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan sifat analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk 

memberikan gambaran atau pemaparan atas data dan sumber data sebagaimana 

hasil penelitian yang dilakukan.
1
 Dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan 

data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis 

atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.
2
 Dengan pembahasan terhadap data yang telah didapat di 

lapangan dihubungkan dengan teori umum tentang penerapan konsep sakinah 

mawaddah  wa rahmah serta kendala yang dihadapi oleh keluarga yang 

berpoligami di Kota Banjarmasin. 

 

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini Penulis menetapkan masalah penelitian yang 

selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen penasihat untuk meminta persetujuan. 

                                                           
 

1
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penenlitian Hukum Normatif & Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  hlm. 183 

 
2
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ibid, 192 
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Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke biro skripsi. Setelah biro 

skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut 

diseminarkan pada tanggal 9 Februari 2016 di ruang munaqasah 1. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini Penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai 

mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara 

wawancara kepada informan. Selain itu juga Penulis mengumpulkan informasi 

semaksimal mungkin dari informan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Untuk tahap ini Penulis mempunyai dua bulank untuk melakukan riset 

sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016-28 Mei 

2016. 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk 

perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir 

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian yang telah 

disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi dan siap 

dimunaqasahkan. 


