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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat Dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus yang merupakan 

penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun 

individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini 

mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti.
1
  

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menguraikan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang 

berkaitan dengan pelimpahan kuasa kepada orang lain dalam pernikahan. 

 Adapun lokasi penelitian adalah  KUA  yang ada di Kota Kota 

Banjarmasin, yaitu KUA Kota Banjarmasin Utara yang beralamatkan di Jl, Kayu 

Tangi Komp Kejaksaan, KUA Banjarmasin Timur yang beralamatkan di Jl. Gatot 

Subroto II No 2, KUA Banjarmasin Barat yang beralamatkan di Jl. Cempaka XII 

No 3, KUA Banjarmasin Selatan yang beralamatkan di Jl. Kelayan B Timur Gang 

Balai Desa dan KUA Banjarmasin Tengah yang beralamatkan di Jl. Mawar XII 

No 20.  

 

 

                                                             
1
V Wiratna Suwarjaweni, Metodologi penelitian (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014) Cet 

Pertama, hlm. 22. 
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B. Data Dan Sumber Data 

Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Identitas responden yang meliputi nama, Alamat, nomor telpon dan 

berperan sebagai apa. 

2. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada kepada KUA 

Banjarmasin tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepada Orang Lain dalam 

Pernikahan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala KUA kota Banjarmasin 

yaitu Kepala KUA Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, 

Banjarmasin Selatan dan Banjrmasin Tengah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pegumpulan data yang peneliti lakukan antara lain : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
2
 atau suatu 

bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan 

                                                             
2
 , Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

cet, VII, 2010), hlm. 180. 
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memperoleh imformasi.
3
 Wawancara yang penulis lakukan disini adalah 

tanya jawab dengan kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara: 

a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh 

dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan 

sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam 

bentuk uraian dalam bentuk hasil penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
4
 

                                                             
3
 Nasution. Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), cet. Ke-3. hlm. 113. 

4
 V Wiratna Suwarjaweni. op.cit.  hlm. 19. 
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Atau penelitian adalah qualitative research methods were depeloved in the 

social sciens to enable researchers to study social dan cultural phenomena.
5
 

  

E. Tahapan Penelitian 

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data kualitatif dilakukan 

selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan 

teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama 

dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Data 

hasil mengihtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan 

kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tanjam tentang hasil 

pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai 

tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.
6
 

2. Penyajian Data 

Data yang diperoleh dikategorisasian menurut pokok permasalahan 

dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermodah peneliti untuk 

melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
7
 

                                                             
5
 Sari Wahyuni, Qualitative Research Method (Jakarta: Salemba Empat, 2012) , hlm. 1. 

6
 V Wiratna Suwarjaweni,op. cit.  hlm. 34. 

7
 Ibid.  hlm. 35 
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3. Penyimpulan dan Verifikasi 

Kegiatan penyimpanan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara 

sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada 

tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan 

semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu 

diverifikasi.
8
 

4. Kesimpulan Akhir 

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang 

telah diverifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran laporan). Kesimpulan final 

ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data.
9
 

                                                             
8
 Ibid. 

9
Ibid. 36. 


