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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan 

penelitian lapangan (Field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Karena 

dalam konteks ini penelitian di lakukan secara langsung di lapangan, yaitu 

dengan mengkaji Keberagamaan Masyarakat Nelayan Suku Mandar di Desa 

Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat nelayan suku Mandar 

di desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini tentang keberagamaan masyarakat nelayan suku 

Mandar di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten 

Kotabaru yang meliputi: 

1. Pengetahuan akidah yang terdiri dari rukun iman, yaitu iman kepada 

Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-

kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada-qadar-Nya. 

2. Pengamalan ibadah meliputi salat wajib lima waktu, puasa Ramadhan, 

mengeluarkan zakat fitrah, dan membaca Al Qur‟an. 
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3. Pengalaman Beragama yang meliputi mendapatkan pertolongan dari 

Allah dan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara 

Kabupaten Kotabaru. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang di kaji dan di gali dalam penelitian ini pada dasarnya 

terdiri dari dua bagian yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data pokok yang merupakan jawaban 

terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang 

meliputi: 

1) Pengetahuan tentang akidah mengenai tentang iman kepada 

Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman 

kepada Rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada 

Qada dan Qadar pada masyarakat nelayan suku Mandar di desa 

Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten 

Kotabaru. 

2) Pengamalan Ibadah mengenai salat wajib, puasa Ramadhan, 

zakat fitrah, dan membaca Al Qur‟an pada masyarakat nelayan 
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suku Mandar di desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara 

Kabupaten Kotabaru. 

3) Pengalaman Beragama mengenai perasaan mendapatkan nikmat 

dan pertolongan dari Allah SWT pada masyarakat nelayan suku 

Mandar di desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara 

Kabupaten Kotabaru. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang di gunakan 

untuk melengkapi data primer, yaitu data tentang gambaran umum 

dan hal-hal yang terkait dengan data primer yang merupakan kondisi 

Geografis dan Demografis pada Desa Sarang Tiung Kecamatan 

Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari responden dan 

informan. 

a. Responden, yaitu orang yang dalam penelitian ini merupakan 

duabelas nelayan suku Mandar 

b. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi tambahan sebagai 

data penunjang atau pelengkap data pokok. Data yang digali 

berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian dan hal-hal lain 

yang berkaitab dengan data primer (data pokok). Jadi, informan 

dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa sarang tiung dan staf 

desa sarang tiung. 



34 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Proses percakapan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal tanya 

jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Metode 

ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai data primer dan 

data sekunder yang meliputi data tentang pengetahuan akidah, 

pengamalan ibadah, dan pengalaman beragama. 

2. Observasi 

Proses pengamatan peneliti secara langsung untuk menggali 

informasi tentang pengamalan dan pengalaman ibadah seperti, salat, 

puasa, membayar zakat, dan membaca al qur‟an. 

3. Dokumentar 

Peneliti menggali data melalui dokumen atau arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang meliputi data 

tentang geografis, demografis, dan sarana prasarana. 

Tabel dibawah ini akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan peneliti: 
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TABEL 3.1. Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan 

Data 

No. DATA 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. 

 

 

 

 

Gambaran umum lokasi 

penelitian 

a) Geografis 

b) Demografis 

c) Sarana Prasarana 

Kantor 

Desa 

Dokumentar 

2.  Pengetahuan akidah 

a) Iman kepada Allah 

b) Iman kepada Malaikat 

c) Iman kepada kitab-

kitab 

d) Iman kepada Rasul-

rasul 

e) Iman kepada hari 

kiamat 

f) Iman kepada qada dan 

qadar 

Nelayan 

Suku 

Mandar 

Wawancara 

3.  Pengamalan Ibadah  

a) Salat wajib 

b) Puasa ramadhan 

c) Zakat fitrah 

d) Membaca Al Qur‟an 

Nelayan 

Suku 

Mandar 

a) Wawancara 

b) Observasi 

4. Pengalaman Beragama 

a) Nikmat dari Allah SWT 

b) Pertolongan dari Allah 

SWT 

Nelayan 

Suku 

Mandar 

a) Wawancara 

b) Observasi 

 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Koleksi data yaitu peneliti menghimpun data yang telah terkumpul, 

baik data primer maupun data sekunder. 



36 

 

 

 

b. Klarifikasi data yaitu peneliti mengelompokkan data sesuai jenis 

masing-masing, sehingga memudahkan dalam penyajian data. 

c. Edditing data yaitu memberikan redaksi sempurna terhadap data 

yang terkumpul dan mampu memberikan penjelasan yang bermakna 

dan akurat. 

d. Interprestasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

diteliti. 

2. Analisis Data 

Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur 

kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.
1
 

a. Reduksi data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dari 

membuat catatan, menelurusi judul, dan lain sebagainya dengan 

maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif 

dengan tujuan dirancang untuk menyatukan informasi yang tersusun 

dalam bentuk padu dan mudah dipahami. 

                                                             
1
 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2009), h. 85-89. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan akhir penelitian kualitatif, peneliti harus sampai pada 

kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun 

kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian 

dilaksanakan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan hal lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan tentang 

keberagamaan masyarakat nelayan suku Mandar di Desa Sarang Tiung 

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan data hasil 

wawancara pada masyarakat nelayan suku Mandar kemudian 

membandingkan data hasil wawancara tersebut. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan, penelitian ini dilaksanakan 

dengan beberapa tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Telaah pustaka 

b. Penjajakan lokasi penelitian 
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c. Membuat proposal penelitian 

d. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

e. Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi yang telah disetujui Fakultas 

b. Merevisi proposal skripsi dalam pedoman kepada hasil seminar dan 

petunjuk bapak / ibu pembimbing 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan wawancara kepada responden dan informan 

b. Mengumpulkan data yang telah diberikan oleh responden dan 

informan 

c. Mengolah dan menganalisis data 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian 

b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi utuk dikoreksi dan 

disetujui 

c. Diperbanyak dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan 

dalam siding munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan. 


