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BAB III 
            METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

  Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(empiris) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lokasi 

penelitian, adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus yaitu meneliti 10 pasang 

suami istri yang istrinya bekerja di salon kecantikan. Lokasi yang di jadikan 

tempat penelitian adalah salon di kota Banjarmasin. 

B.  Data dan Sumber Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini adalah bagaimana prilaku seorang istri 

yang bekerja di salon kecantikan dan bagaimana tanggapan suami terhadap 

prilaku istri yang bekerja di salon kecantikan. Untuk mendapatkan data tersebut 

dilakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri, yang istrinya bekerja 

di salon kecantikan. 

 b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 orang istri yang bekerja di salon 

kecantikan dan 10 orang suami yang istrinya bekerja di salon kecantikan. 

      D. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 

1. wawancara percakapan dengan maksud untuk penggalian data dengan para 

informan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 
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disiapkan sebelumnya dengan para istri yang bekerja di salon kecantikan dan 

suami yang istrinya bekerja di salon kecantikan untuk dijadikan sumber 

penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

2. Observasi yaitu dengan cara mengamati secara sistematis dengan pengaamatan 

langsung ke lokasi penelitian.  

E. Teknik Pengolaha Data dan Analisis Data 

Untuk mengolah data-data yang diperoleh nantinya digunakan beberapa 

tahapan teknik yaitu : 

1. 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. 

2. Kategorisasi, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul, dalam 

hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya, kemudian setelah 

data-data yang sudah diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka 

tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data. 

3. Matriks, yaitu menguraikan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk matriks. 

F. Analisis Data 

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara 

menelaah temuan dilapangan dihubungkan dengan teori umum tentang ketentuan-
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ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam yang 

mencakup hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, makna keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah, dan bagaimana wanita karir dalam fiqih 

kontemporer. 

G. Tahapan Penelitian 

   Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional proposal 

penelitian. Proposal dikonsultasikan kepada dosen penasehat untuk meminta 

persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro skripsi. 

Setelah Biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut 

diseminarkan pada tanggal 11 April 2016. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Dalam tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mulai 

mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara 

wawancara kepada responden. Selain itu juga penulis mengumpulkan informasi 

semaksimal mungkin dari informan yang berkaitan dengan permaslahan yang 

diteliti. Untuk tahap ini penulis mempunyai dua bulan riset sesuai dengan surat 

riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 

terhitung mulai tanggal 25 Maret 2016 sampai 25 Mei 2016.  

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 
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  Setelah  data  yang  diperoleh terkumpul dan terpenuhinya subjek dan 

objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing 

setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara 

deskriptif kualitatif. Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten 

pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaanya dapat diketahui. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

  Pada Tahapan ini penulis menyusun laporan hasil semua penelitian yang 

telah disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skiripsi dan 

siap di munaqasahkan. 

 

 

 

 

 


