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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (flied research), yaitu 

peneliti menggali data yang perlu diteliti dengan cara langsung terjun 

kelokasi penelitian. Jenis penelitian lapangan ini berupa penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif non statistik, deskriptif yang dimaksud penulis adalah 

penulis menjelaskan objek yang diteliti secara apa adanya sesuai realitas yang 

terjadi di lokasi penelitian. 

Dengan demikian penelitian mengungkapkan keadaan sebenarnya 

yang sesuai dengan hasil temuan di lapangan mengenai keberagamaan 

masyarakat minoritas muslim di dusun Baninan Desa Rubung Buyung Kec. 

Cempaga Kabupaten Kotawaringi Timur 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain dalam penelitian 

kualitatif ini, subjek penelitian disebut juga dengan narasumber. Narasumber yang 
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diambil sebagai sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik purpose 

sampling. Porpose sampling yaitu narasumber yang diambil dari subjek yang 

mengetahui, memahami, dan mengalami langsung dalam  hubungan sosial 

maupun keberagamaan masyarakat muslim di dusun Baninan, desa Rubung 

Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Objek Penelitian 

Objek peneliti ini adalah mengenai keberagamaan masyarakat 

minoritas muslim di dusun Baninan, yang menyangkut bagaimana 

keberagamaan masyarakat muslim di dusun Baninan mengenai pengetahuan 

akidah mereka serta pengamalan ritual ibadah masyarakat minoritas muslim 

yang ada di dusun Baninan itu bagaimana.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan menjadi lokasi penelitian ini adalah di dusun Baninan, 

Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 

peneliti hanya memfokuskan penelitian di lingkup dusun Baninan RT 07, RT 08, 

RT 09, RW 03. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah segala bentuk fakta, realita dan 

informasi yang akan di gali dan peroleh dari subjek penelitian. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang menjadi jawaban terhadap 

rumusan masalah yang diteliti, meliputi:  

1) keberagamaan masyarakat minoritas muslim di dusun  

Baninan, tentang penegetahuan akidah mereka tentang rukun 

iman. 
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2) Pengamalan ritual ibadah masyarakat muslim di dusun 

Baninan, mengenai salat lima waktu, salat jumat, puasa 

ramadhan, bayar zakat fitrah, dan membaca Al-Quran. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data penunjang atau pelengkap dari data 

pokok. Yaitu data tentang gambaran umum  dan hal-hal yang terkait 

dengan data-data primer meliputi kondisi Geografis dan Demografis.  

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari responden dan 

informan. 

a. Responden : yaitu orang yang ada didalam penelitian ini adalah 

sepuluh orang masyarakat muslim di dusun Baninan. 

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 lainnya yang juga berkaitan dengan data primer (pokok). 

Jadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa serta 

stafnya, dan masyarakat non-muslimnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menggali data di lokasi penelitian, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Observasi 

 peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian di dusun Baninan, 

desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti tentang aktivitas 

keberagamaan masyarakat muslim di dusun Baninan dan ritual ibadah muslim 

yang ada disana.  

2. Wawancara 

Peneliti mengadakantanya jawab dengan responden dan  informan, 

untuk memperoleh data-data yang peneliti perlukan, meliputi data tentang 

keberaganaan masyarakat muslim dan ritual ibadah mereka. 

3. Dokumenter 

 Peneliti meneliti sejumlah dokumen yang berkaitan dengan masalah 

yang peneliti gali, meliputi data tentang geografis, data demografis, dan 

sarana dan prasarana. 
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TABEL 3.1 

Matrik Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

1. 

Gambaran Umum lokasi 

penelitian 

- Geografis 

- Demografis 

- Sarana dan Prasarana 

 

 

Kantor Kepala 

Desa Rubung 

Buyung, 

Kecamatan 

Cempaga, 

Kabupaten 

Kotawaringin 

Timur 

 

Dokumenter 

Dokumenter 

Dokumenter 

 

2. 

Pengetahuan Akidah 

- Iman Kepada Allah 

- Iman Kepada Malaikat 

- Iman Kepada Kitab-

kitab 

- Iman Kepada Rasul-

rasul 

- Iman Kepada Hari 

Kiamat 

- Iman Kepada Qada dan 

Qodar 

 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

3. 

Pengamalan Ibadah 

- Salat wajib lima waktu 

 - salat jum’at 

 - Puasa Ramadhan 

 - Zakat Fitrah 

 - Membaca Al-Quran 

 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim 

 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 
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F. Pengolahan Data 

  Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Koleksi Data: peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin, baik itu 

data primer maupun sekunder. 

b. Editing Data: peneliti akan mengadakan penyaringan data yang telah 

peneliti ambil dan yang dikumpulkan, agar sesuai dengan keperluan 

penelitian. 

c. Klarifikasi: mengklasifikasikan jawaban respondeng dan informan dengan 

pengelompokkan data sesuai dengan jenis data masing-masing. 

d. Interpretasi: memberikan penjelasan terhadap data yang disajikan sehingga 

memudahkan untuk dipahami. 

G. Analisis Data 

Data yang sudah peneliti kumpul, kemudian diolah, selanjutnya diuraikan 

dalam bentuk penyajian data bentuk deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan data dengan kata-kata kemudian data dianalisis sesuai dengan kaidah 

yang digunakan dalam penelitian ilmiah. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahapan pendahuluan, tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusun laporan. 
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1. Tahapan Pendahuluan 

a. Telaah pustaka 

b. Penjajakan lokasi penelitian 

c. Membuat proposal penelitian 

d. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

e. Mengajukan desian proposal serta persetujuan judul kepada Dekan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi yang telah disetujui 

b. Merevisi proposal skripsi dalam panduan pedoman kepada hasil 

seminar dan petunjuk bapak pembimbing. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan wawancara kepada responden dan informan 

b. Mengumpulkan data-data yang telah diberikan oleh responden dan 

informan 

c. Meolah dan meanalisis data 

4. Tahap Penyusun Laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian 

b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan 

disetujui. 

c. Diperbanyak selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan 

dalam siding munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan. 




