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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif study kasus. Peneliti mengharapkan dengan metode penelitian 

kualitatif study kasus ini mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Bogdan dan Taylor yang 

dikutip oleh Sugeng D. Triswanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati.1 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang tokoh ulama yang 

menjadi guru ngaji di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. 

 

 

 

2. Objek 

                                                           
1Sugeng D. Triswanto, Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres 

(Yogyakarta: Tugu Publiser 2004), h. 34 
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Objek dalam penelitian ini meliputi: bentuk-bentuk tradisi 

perkawinan dan pandangan ulama terhadap tradisi perkawinan di desa 

Tambangan Kecamatan Daha Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok 

dan data penunjang. 

1. Data  

a. Data Pokok 

Data pokok tentang Tradisi Perkawinan di Kalangan 

Masyarakat di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan terdiri dari : 

1) Bentuk-bentuk tradisi perkawinan yaitu tradisi badudus dan 

piduduk. 

2) Pandangan ulama terhadap tradisi perkawinan. 

Data tentang pandangan ulama terhadap tradisi perkawinan di 

desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Terdiri dari :  

1) Latar belakang pendidikan  

2) Nilai-nilai budaya/ tradisi 

3) Pemahaman terhaadap ajaran agama Islam 

 

 

 

b. Data Penunjang 
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Data penunjang adalah data yang meliputi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, meliputi: Letak lokasi penelitian, keadaan 

masyarakat di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden beberapa tokoh ulama di Desa Tambangan Kecamatan 

Daha Selatan. 

b. Informan, yaitu beberapa tokoh ulama di Desa Tambangan 

Kecamatan Daha Selatan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan dan responden. 

Wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang 

pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa 

Tambangan Kecamatan Dahas Selatan dan bentuk-bentuk tradisi 

Perkawinan yang ada di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan 

(Perspektif Pendidikan Aqidah). 

 

2. Observasi 
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Metode Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap 

objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 

yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala 

alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 2Observasi dilakukan 

secara sistematis mulai dari metode yang digunakan dalam observasi 

sampai cara-cara pencatatannya. Peneliti mengadakan penelitian langsung 

di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Observasi dalam penelitian 

ditujukan untuk memperoleh data-data tentang bentuk-bentuk tradisi 

perkawinan dan pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di 

Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Hal ini dapat membantu 

peneliti untuk membuktikan hasil yang didapat saat melakukan 

penelitian,wawancara misalnya. Apakah hasil wawancara sesuai dengan 

keadaan lapangan atau tidak, maka dapat dibuktikan dari observasi 

tersebut.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk menggali data 

melalui dokumen-dokumen untuk mengetahui bentuk-bentuk dan 

pandangan ulama terhadap masalah tradisi perkawinan di Desa 

Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber nonmanusia. Sumber ini terdiri dari 

dokumen dan rekaman. Yang dimaksud dengan rekaman sendiri adalah 

                                                           
2 Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern, ( Yogyakarta: Araska, 2018), 

h.147  
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setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh individu dengan 

membuktikan adanya suatu peristiwa.  

 

 

 

MATRIKS 

DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

No. 

 

Data 

 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1. Data pokok Tradisi Perkawinan di Kalangan 

Masyarakat di Desa Tambangan Kecamatan Daha 

Selatan terdiri dari : 

1) Bentuk-bentuk tradisi perkawinan  

2) Pandangan ulama terhadap tradisi perkawinan 

Data tentang pandangan ulama dalam masalah tradisi 

Perkawinan di desa Tambangan Kecamatan Daha 

Selatan. Terdiri dari :  

1) Latar belakang pendidikan  

2) Nilai-nilai budaya/ tradisi 

3) Pemahaman terhaadap ajaran agama Islam 

 

 

 

 

Masyarakat 

Tokoh 

Agama 

 

 

 

 

Observasi, 

Dokumentasi 

 

 

Wawancara, 

Dokumentasi 

 

 

 

 

2.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang terdiri 

dari: 

a) Profil di Desa Tambangan Kecamatan Daha 

Selatan. 

b) Keadaan Masyarakat. 

c) Keadaan Masyarakat di Desa Tambangan 

Kecamatan Daha Selatan 

 

 

Kepala Desa 

 

Kepala Desa 

Masyarakat 

 

 

Wawancara 

 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Pengolahan Data danAnalisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 
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a. Editing 

Editing yaitu meneliti atau mengecek kembali data yang sudah 

terkumpul, apakah semua jawaban dari informan sudah lengkap dan 

bias dipahami. 

b. Interpretasi data 

Dalam hal ini penulis memberikan penafsiran atas data yang 

tergambar dalam deskripsi dengan memperhatikan besar kecilnya  

kuantitas pilihan jawaban. 

2. Analisis Data 

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan 

analisis data, dengan demikian pokok permasalahan yang dirumuskan 

dapat tergambar dengan jelas, dan akan terlihat pula hubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

Adapun metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah 

diskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara kualitas dari hasil  

penelitian dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu 

menggunakan data-data yang bersifat umum dibuat kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan di lokasi penelitian 

b. Membuat proposal penelitian 
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c. Mengajukan proposal penelitian 

2. Tahap persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal 

b. Meminta surat perintah riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 

Antasari Banjarmasin. 

c. Menyampaikan surat perintah riset kepada pihak-pihak yang 

berwenang. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi informan untuk menggali data sesuai dengan teknik 

yang telah ditetapkan 

b. Pengumpulan data 

c. Pengolahan dan penganalisisan data. 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang utuh sambil 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

Setelah laporan sempurna dan disetujui oleh dosen pembimbing. Selanjutnya 

diperbanyak dan dibawa kesidang munaqasah. 


