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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan 

(field reserch), yakni dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.  

Disini penulis akan menggali data dengan melakukan wawancara kepada 

informan dan narasumber secara langsung.  

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, dimana data-data yang 

dikumpulkan data-data kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan 

yang lebih menekankan analisisnya pada pengumpulan deduktif dan induktif serta 

pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan 

menggunakan langkah ilmiah. 

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Panggang Marak Kecamatan 

Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

C. Data dan Sumber Data  

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas Informan, yang meliputi: nama, jenis kelamin, alamat asal, 

tempat tanggal lahir, pendidikan. 

b. Data tentang gambaran kehidupan rumah tangga suami yang memiliki 
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kelainan seksual. 

c. Bagaimana problematika kehidupan rumah tangga suami suami yang 

memiliki kelainan seksual. 

2. Sumber data, yang terdiri: 

a. Informan atau pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu pada kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan 

seksual di desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik ini penulis mengadakan wawancara tanya jawab secara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan baik dengan responden maupun dengan 

informan yang dapat memberikan keterangan lengkap yang penulis perlukan 

dengan menggunakan panduan wawancara. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul untuk 

mengatahuai apakah semua data dapat diketahuai kelengkapannya dan 

kekurangannya, serta dapat dipahami. Terhadap problematika kehidupan 

rumah tangga suami seorang waria, yang diperoleh di lapangan untuk 
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melakukan penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid. 

b. Deskripsi, adalah gambaran, deskripsi, lukisan. Diskripsi yaitu 

memaparkan data problematika kehidupan rumah tangga suami seorang 

waria. 

c. Interpretasi, yakni data-data yang telah didapatkan, kemudian dijelaskan 

atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap 

hasil penelitian menggunakan hukum Islam dan Positif mengenai kehidupan 

rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual di Desa Panggang Marak 

Kecamatan Labuan Amas Selatan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tesebut: 

1. Tahap persiapan penelitian: Dalam tahap ini penulis mempelajari masalah 

yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian hasil yang 

diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian, kehidupan 

rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual di Desa Panggang 

Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan, dan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dan meminta persetujuannya. Setelah itu diajukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 26 september 2017 agar dapat 
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disidangkan pada tanggal tanggal 26 September 2017 untuk kemudian 

diberikan persetujuan. Setelah disetujui dan mendapat penetapan judul serta 

dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal tanggal 26 

september, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya, lalu kemudian diseminarkan di  hari Jum’at, 24 oktober 2017 di 

ruang seminar 1. 

2. Tahap pengumpulan data: Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan 

data di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dimulai pada 

tanggal 20 Nopember 2017 sampai tanggal 8 Desember 2017 bertempat di 

Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. 

3. Tahap pengolahan data dan analisis data: Setelah semua data terkumpul, 

kemudian di olah melalui beberapa tahapan kemudian di analisis. 

4. Tahap konsultasi: Setelah mengolah data yang terkumpil kemudian di 

konsultasikan dengan dosen pembimbing. 

5. Tahap penyusunan laporan: Setelah di olah dan dianalisis  dikoreksi oleh 

pembimbing, laporan penelitian disempurnakan dalam bentuk skripsi dan di 

gandakan sesuai ketentuan dari pihak fakultas Syariah untuk disidangkan 

oleh penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari banjarmasin. 


