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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penilitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) yaitu 

penulis langsung meneliti ke lapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan 

masalah “Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi 

pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” 

 Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yakni menjelaskan bagaimana 

praktik larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan 

serta alasan yang dikemukakan oleh informan atau pihak keluarga yang 

bersangkutan. 

 Penelitian ini mengambil lokasi langsung ke tempat kediaman yaitu: 

Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat. Karena ditempat itulah 

terjadinya kasus “Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi 

pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. 

 

B. Subjek Dan Objek Penilitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah suami, istri dan pihak keluarga yang 

bersangkutan. 
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2. Objek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah “Larangan Kumpul Pasangan Suami dan 

Istri Sebelum Resepsi Pernikahan” 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas Suami/Istri dan pihak yang terkait yang terdiri atas nama, 

umur, dan pekerjaan. 

b. Data tentang praktik larangan kumpul bagi pasangan suami dan istri 

sebelum resepsi pernikahan. 

c. Data tentang alasan dilarangnya kumpul bagi suami dan Istri sebelum 

resepsi. 

2. Sumber data penelitian ini adalah Informan, yaitu orang yang memberikan 

informasi mengenai masalah yang diteliti, diantaranya Suami dan Istri serta 

orang tua dari suami atau istri tersebut. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan 

teknik ini peneliti melakukan percakapan/dialog langsung dengan informan yang 

dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang diperlukan. 
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E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka 

sebelum dianalisis penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu penulis mempelajari kembali semua data yang terkumpul 

kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. 

b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang sudah terkumpul, dan 

kemudian memasukannya kedalam bahasa-bahasa tertentu. 

c. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang 

ditemukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

2. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Fakta tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ditafsirkan. Apa yang dilihat 

dialam ini bukan fakta semata, melainkan apa, mengapa, dan bagaimana fakta 

itu berbicara. Fakta perlu diberi makna melalui penafsiran yang spesifik, logis 

dan sistematis. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif yaitu penelaahan konsep hasil penelitian, sehingga sesuai dengan 

apa yang diinginkan serta menganalisis data tersebut dengan mengacu kepada 



39 

 

bab II yang berisi landasan teori mengenai ketentuan umum tentang 

pernikahan dalam membuat kesimpulan. 

 

F. Tahap Penelitian 

        Ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Dalam tahapan ini penulis melakukan penjajakan dilapangan serta 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing kemudian menentukan 

masalah yang perlu diteliti dan setelah itu dibuat proposal yang diusulkan ke 

Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam melalui Jurusan Hukum 

Keluarga yang sudah dilaksanakan seminarnya pada hari Senin Tanggal 

03/04/2017 untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. 

2. Tahap pengumpulan data 

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan bahan dengan 

menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan untuk kemudian memasuki 

proses pengolahan bahan dan analisis data. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Setelah bahan berhasil dikumpulkan, selanjutnya bahan diolah agar 

dapat dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini 

dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa 

mendapat hasil yang optimal. 
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4. Tahap penyusunan 

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah 

menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi 

sebuah karya ilmiah dan disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk 

diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi. 

 

 

 


