
50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

2. Sifat penelitian 

Sifat dari peneltian penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif, 

yaitu dengan menguraikan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para Ulama 

yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Adapun Ulama yang dimaksud 

dalam penelitian ini memenuhi baik salah satu kriteria diantaranya : 

a)  Terdaftar di MUI Provinsi Kalimantan  Selatan dan bersedia diwawancarai ; 

b) Sebagian ulama yang memimpin majelis ; 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pendapat Ulama tentang 

Nafkah Batin yang Diuangkan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah adalah identitas para 

ulama yang ada di kota Banjarmasin. 

1. Identitas informan yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, 

pekerjaan dan alamat, Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada 

para Ulama  di Kota Banjarmasin.  

2. Data tentang pendapat dan alasan Para Ulama kota Banjarmasin tentang 

Nafkah Batin yang Diuangkan. 

Dan Sumber Data yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Para 

Ulama di Kota Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian 

ini, penulis melakukan wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada para informan.
1
 Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal 

ini adalah tanya jawab dengan para ulama yang ada di  kota Banjarmasin. 

 

                                                           
1
 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet pertama, hlm. 

39 
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E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara: 

a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, 

sehingga didapatkan data yang valid. 

b. Klasifikasi,  yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk 

uraian dalam bentuk hasil penelitian. 

2.  Analisis Data  

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut 

untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti 

lakukan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif  berdasarkan 

landasan teori yang ada. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

ditempuh beberapa tahapan sebagai penelitian tesebut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Dalam tahap ini penulis menginventarisasi masalah yang akan diangkat 

hasil yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam proposal penelitian dengan 

judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang 
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Diuangkan” Setelah seminar proposal penulis memperbaiki kesalahan yang ada di 

proposal sebelum berkonsultasi kembali kepada dosen pembimbing dan sebelum 

melakukan penelitian  di lapangan. Setelah merevisi dengan pedoman pada hasil 

seminar dan petunjuk dosen, kemudian menyiapkan surat riset kepada pihak yang 

terkait. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan di 

lapangan untuk melakukan penelitian serta menemui responden dan melakukan 

wawancara, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik 

yang telah di tentukan dan waktu pelaksanaannya dari tanggal 04 Juni 2018 s/d 29 

Juni 2018. 

3. Tahap Pengelohan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh dengan teknik editing, 

klasifikasi dan deskripsi yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil 

penelitian pada bab IV. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif 

berdasarkan hukum dengan berpedoman pada landasan teoritis (bab II) yang telah 

disusun. 

4. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data. 

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan 

yaitu hasil wawancara diedit, diklasifikasikan kemudian dianalisis. 

5. Tahap Penyusunan Laporan 

 Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing 

kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk 
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skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak fakultas 

Syariah dan siap untuk di Munaqasyahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Antasari banjarmasin. 

 

 

 


