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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Dimana 

penelitian ini dilakukan langsung dengan terjun ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Pendekatan penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yang menguraikan 

data-data yang di dapat dari hasil wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah 

dengan melakukan tanya jawab  secara langsung kepada para hakim Pengadillan 

Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang 

beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 97. 

Adapun alasan pemilihan tempat lokasi penelitian ini adalah dengan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut merupakan Pengadilan kelas 1A, yang 

mana setiap harinya banyak perkara-perkara yang ditangani dan tempatnya 

terjangkau untuk didatangi. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Kata data berasal dari bahasa Inggris yang merupakan jamak dari datum. 

Data dapat diartikan sebagai “fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam 

kegiatan penelitian.” 
1
 Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Indentitas informan yang meliputi: nama, usia, pendidikan terakhir, NIP, 

golongan/jabatan, dan alamat. 

b. Pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian 

dengan alasan zina. 

c. Alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama 

Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang 

berjumlah sebanyak 5 (lima) orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diperlukan, teknik yang digunakan adalah 

wawancara. Wawancara adalah percakapan dan proses tanya jawab dengan 

seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
2
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E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Selanjutnya setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data 

dengan tahapan-tahapan  sebagai berikut. 

a. Editing 

 Yaitu kegiatan untuk mencek kembali kelengkapan dan kesempurnaan 

data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut dapat menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan. Setelah data terkumpul, maka disiapkan langkah-langkah 

untuk proses selanjutnya. 

b. Matrikasi 

Yaitu penyajian data yang berbeda dan bervariasi dalam bentuk matriks 

untuk mempermudah dalam memperlajari dan menganalisisnya. 

2. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya penulis akan melakukan 

analisis terhadap data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis akan memberikan gambaran 

atau pemaparan terhadap hasil penelitian dengan menghubungkan antara teori 

dengan data yang didapat dilapangan. 


