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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk 

mengadakan penelitian dengan  menemui beberapa para Istri yang suaminya 

pemabuk. Adapun mengenai lokasi penelitian ini dialakukan di Kecamatan 

Banjarmasin Timur Keluarahan Pekapuran Raya. Alasan pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan karena banyaknya para istri yang enggan untuk 

menggugat cerai suami yang pemabuk. 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti maka data yang 

digali dalam penelitian ini meliputi: 

Data primer yang meliputi: 

(1) Identitas responden yakni istri yang suaminya pemabuk yang 

terdiri atas: nama, umur, pendidikan, jabatan, alamat, pekerjaan. 

(2) Informan, yakni semua pihak yang memberikan informasi yang 

diperlukan terutama pihak keluarga, tetangga yang mengetahui 

keadaan rumah tangga mereka. 
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2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: responden, yaitu 5 (lima) 

orang  istri yang dapat memberikan pengakuannya tentang dirinya 

yang tidak mau menggugat cerai suami yang pemabuk. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilapangan, penulis menggunakan teknik 

interview/wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden 

secara langsung untuk menggali keterangan mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

. 

D. Teknik Pengolahan Data dan analisis data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik Pengolahan datadilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap 

data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai 

dengan permasalahan yang  diteliti. 

b. Deskrpsi, yaitu memaparkan data yang telah di edit kedalam 

bentuk laporan deskripsif. 

2. Analisis data  

Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka dilakukan 

analisis secara deskriptif kualitatif, berdasarkan landasan teoritis yang ada, 
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sehingga diketahui factor yang mempengaruhi istri tidak menggugat cerai 

suami yang pembuk dan mengetahui bagaimana dampak rumah tangga dari 

suami istri yang suaminya pemabuk. 

 

E. Tahapan Penelitian 

Tahapan  penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut : 

a. Tahap Pendahuluan 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dilapangan tentang 

masalah yang diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk proposal 

untuk dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing, serta akan di 

ajukan ke biro skripsi, setelah adanya persetujuan dan diseminarkan.. 

b. Tahap Pengumpulan Data  

1) Memohon Surat Riset Kepada Dekan Fakultas Syariah. 

2) Tahap pengumpulan data dalam hal ini penulis terjun ke 

lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden 

tentang faktor yang mempengaruhi istri tidak mengugat cerai 

suami yang pemabuk. 

c. Tahap pengolahan data dan analisis data  

setelah data terkumpul, dibuat dan di analisis kemudian disusun 

dalam bentuk skripsi dan dikonsultsikan kepada dosen pembimbing, 

setelah disetujui naskah akan diperbanyak dan siap di munaqasahkan. 

 

 


