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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian 

hukum yang berangkat dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari masyarakat, penelitian ini bersifat studi kasus yaitu meneliti kasus – kasus 

hukum  yang berkaitan dengan mafqud nya seorang suami. 

Lokasi penelitian ini adalah di kota Banjarmasin  kecamatan Banjarmasin 

Barat Kelurahan Kuin Selatan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah  isteri yang suaminya Mafqud. 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian ini adalah gambaran keadaan isteri dan 

penyelesaian kasus perkawinan suami mafqud (hilang) pada Pengadilan Agama 

Kota Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Gambaran rumah tangga suami mafqud 

b. Penyelesaian kasus perkawinan suami mafqud 
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2. Data yang diharapkan diperoleh dari sumber data: 

a. Responden yaitu para hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dan 

isteri yang ditinggal mafqud suaminya 

b. Informan yaitu orang-orang yang diharapkan dapat memberikan 

informasi terkait dengan masalah penelitian seperti orang tuanya atau 

tetangganya. 

 

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik: 

1. Observasi 

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi 

yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses 

terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. 

observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek 

selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung 

kepada para responden dan informan penelitian ini, sehingga diperoleh data-data 

yang diperlukan penulis. 
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E. Teknik-Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu: penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh di lapangan. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai  

dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c. Interprestasi data, yaitu menafsirkan data-data yang telah terkumpul 

agar lebih jelas dan mudah dipahammi. 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis penulis menggunakan 

teknik analisis kualitatif. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yanng diharapkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menempuh beberapa tahapan berikut iniyaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengadakan penjajakan awal dan mengamati 

langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian menyusunnya dalam bentuk 

proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk 

diseminarkan. Dan judul diterima pada tanggal 07 Oktober 2015 kemudian 

diseminarkan pada tanggal 29 Oktober 2015. 
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dilapangan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Dan penelitian dilakukan selama 

satu bulan daru tanggal 11 November 2015 sampai 11 Desember 2015. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan dan analisis data yang 

terkumpul, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka 

perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisa. 

4. Tahapan Penulisan Laporan 

Yaitu melaporkan semua hasil penelitian dan selanjutnya disusun dalam 

bentuk skripsi yang kemudian dimunaqasahkan. 

 


