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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian serta 

berlandaskan teori yang diuraikan maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif diskriptif dan sifat penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin 

(Kal-Sel). 

B. Subjek dan objek penelitian  

 Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang ulama di Kota 

Banjarmasin yang terdaftar/tergabung Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Sedangkan objek penelitiannya adalah persepsi ulama Kota Banjarmasin 

tentang hukum memegang Al-quran Digital yang merupakan masalah 

kontemporer seiring kemajuan zaman saat ini. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian adalah identitas Informan yang 

meliputi: nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan 

pendidikan Informan. 

2. Sumber Data  
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Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka penulis mengambil 

sumber data dari : 

a. Informan, yaitu ulama di Kota Banjarmasin.  

b. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian maka penulis menggunakan cara, yaitu : 

 Wawancara, yaitu dilakukan penulis sebagai teknik pengumpulan 

data seperti tanya jawab langsung dengan Informan untuk menggali 

keterangan yang lebih dalam terhadap permasalahan penelitian yang akan 

diteliti. Wawancara dapat berarti banyak hal atau wawancara memiliki 

banyak definisi tergantung konteksnya. Menurut Moeleong (2005), 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviwee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Gorden (1992) mendefinisikan wawancara 

sebaga berikut 

 “interviewing is conversation between two people in which one person 

tries to direct the coversation to obtain information for some specific 

purpose” 
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Dari definisi menurut Gorden tersebut berarti bahwa wawancara 

merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan 

untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.1 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

a. Editing, yaitu penulis meneliti data yang sudah dikumpulkan 

untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan permasalah 

yang akan diteliti.  

b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa 

yang sesuai.  

2. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif, yang mengkaji kembali secara mendalam hasil penelitian 

dengan mengacu pada landasan teori. 

F. Tahap Penelitian  

 Adapun beberapa tahapan yang penulis lakukan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara 

umum, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen panasehat untuk 

                                                
1 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrument 

Penggalian Data Kualitatif, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 29. 
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meminta persetujuan, kemudian diajukan kepada pihak Jurusan 

Perbandingan Mazhab, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi 

Fakultas Syariah.  

2. Tahap Pengumpulan Data  

 Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana 

yang telah ditentukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data  

  Tahap ini dilakukan penulis setelah data yang diperlukan 

terkumpul kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data 

kemudian dianalisis secara objektif. 

4. Tahapan Konsultasi 

 Pada tahapan ini, penulis mengkonsultasikan dengan pembimbing 

dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang 

dianalisis. 

5. Tahap Penyususnan Laporan  

 Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan 

bimbingan dan koreksi dari dosen pembimbing sehingga tercapai hasil 

yang diinginkan. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan setelah 

disetujui maka dilakukan pengadaan naskah yang kemudian 

dimunaqasahkan.  
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