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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah sifatnya lapangan (field reseach) 

yaitu terjun langsung kelapangan untuk penggalian data kepada para pihak yang 

dianggap penulis dapat memberikan data-data yang diperlukan di Desa Pangeran 

Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, berkenaan dengan pemahaman 

suami terhadap taklik talak di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut 

Kabupaten Kotabaru. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu peneliti berusaha 

untuk menggambarkan apa yang ada di lapangan, berdasarkan data-data hasil 

wawancara responden dan informan dan menganalisis dari data tersebut dengan 

analisis kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau 

Laut Kabupaten Kotabaru. Penulis memilih penelitian di tempat tersebut, karena 

terdapat empat kasus pemahaman suami terhadap taklik talak pemahaman suami 

terhadap taklik talak yang mana dari pemahaman suami tersebut ada terdapat 

berbagai macam perbedaan pendapat dalam memahami taklik talak dan menurut 

peneliti itu menarik sehingga ingin meninjau lebih dalam lagi tentang pemahaman 

suami terhadap taklik talak pemahaman suami terhadap taklik talak. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi identitas suami yang 

terdiri atas nama, umur, alamat,dan pekerjaan. 

b. Data tentang pemahaman suami terhadap taklik talak (studi kasus di Desa 

Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru). Penulis 

menggali bagaimana pemahaman, alasan yang mendasari dari 

pemahaman dan dampak dari pemahaman suami terhadap taklik talak. 

2. Sumber Data dalam penelitian ini adalah informan yaitu pihak-pihak yang 

dianggap penulis dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada kasus yang pertama FR 

sebagai suami. Pada kasus yang kedua R sebagai suami, pada kasus yang 

ketiga MA sebagai suami. Pada kasus yang keempat RS sebagai suami. 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut M. Nyamin. 

S.Ag. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara 

yaitu proses memperoleh penjelasan untuk pengumpulan informasi dengan 

menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka 

yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang 
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diwawancarai.
1
 Suatu bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi.
2
 Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

tanya jawab atau dialog secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam 

penelitian ini tentang pemahaman suami terhadap taklik talak, sehingga diperoleh 

data yang diperlukan mengenai analisis data tentang pemahaman suami terhadap 

taklik talak di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. 

 

E. Teknik Penyajian dan Analisis Data 

1.   Penyajian Data 

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-

tahapan 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 ke dalam bahasa-bahasa tertentu. 

c. Interpretasi yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang 

ditemukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

d. Matriks yaitu menyajikan ringkasan hasil penelitian terhadap 

pembahasan yang di teliti sehingga akan mudah di pahami. 

 2.  Analisa Data yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                           
1
V Wiratma Sewerjaweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), hlm. 31. 

 

2
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 64. 
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adalah analisis kualitatif, yaitu melakukan pengkajian secara mendalam 

terhadap hasil penelitian menggunakan hukum Islam dan positif mengenai 

data tentang pemahaman suami terhadap taklik talak di Desa Pangeran Kacil 

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. 

. 

F. Tahapan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ada beberapa prosedur yang dilalui yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

 Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan 

melakukan penelitian awal di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam sebuah 

proposal penelitian yang berjudul pemahaman suami terhadap taklik talak (studi 

kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru), untuk 

kesempurnaannya di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam agar dapat disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta 

penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsultasikan 

kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan. 

 2. Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 

para pihak yang bersangkutan tentang pemahaman suami terhadap taklik talak di 

Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru. 

 3.  Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data  
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 Pada tahapan ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik 

editing, klasifikasi, interpretasi dan matriks yang semuanya dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulannya dilakukan analisis 

secara kualitatif berdasarkan landasan teori yang telah disusun. 

 4.  Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan) 

 Pada tahap ini menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya 

dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan II, selanjutnya 

diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempunaan hingga dianggap sempuna dan 

menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di 

depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin.  


