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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan turun 

langsung ke lapangan (field research), dilakukan di lingkungan masyarakat 

tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun 

lembaga-lembaga pemerintahan tempat melakukan penelitian.
33

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk 

deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dari perilaku orang-

orang yang diamati.
34

 Dalam penulisan laporan, jenis pendekatan kualitatif bentuk 

deskriptif ini berisi kutipan data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk 

memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam hasil penelitian.
35

 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian                                                                                        

Subjek  penelitian  merupakan  seseorang  atau sesuatu yang dalam dirinya  

                                                           
33 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), 33. 

 
34Alpino Susanto Tegor, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Klaten: 

Lakeisha, 2020), 11. 

 
35Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejak 

Publisher, 2018), 11.  
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melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya suatu data 

atau informasi.
36

 Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ialah tokoh agama, 

tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yaitu topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
37

 

Adapun objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akidah dalam tradisi 

selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah 

Laut, dan simbol-simbol ritual dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa 

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jalan Pelabuhan, Desa Tanjung Dewa, 

Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. 

 

D. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

Data adalah segala keterangan/informasi mengenai semua hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data pokok dan data penunjang sebagai berikut: 

a. Data Pokok 

Data pokok dari penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akidah dalam 

tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten 

                                                           
36Rahmadi,  Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61. 

 
37Mukhtazar,  Prosedur Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), 45. 
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Tanah Laut, dan simbol-simbol ritual dalam tradisi selamatan laut di Desa 

Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data yang berhubungan dengan gambaran umum 

lokasi penelitian, meliputi: 

1) Letak Geografis 

2) Tingkat Pendidikan 

3) Mata Pencaharian 

4) Keagamaan 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Responden, adalah orang yang memberikan informasi secara langsung 

dalam penelitian ini, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh 

masyarakat nelayan yang turut melaksanakan tradisi selamatan laut di 

Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

b. Informan, adalah orang yang membantu memberikan informasi tentang 

data yang digali, yaitu Kepala Desa Tanjung Dewa Kecamatan 

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. 

c. Dokumenter, yaitu seluruh data atau arsip Desa Tanjung Dewa 

Kecamatan Panyipatan yang memuat data atau informasi yang relevan 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan ada tiga macam, 

yaitu: 

a. Observasi, teknik ini digunakan untuk melihat langsung keadaan di 

lokasi penelitian yang berkaitan tentang nilai-nilai pendidikan akidah 

dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan 

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dan simbol-simbol ritual dalam 

tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan 

Kabupaten Tanah Laut. 

b. Wawancara, teknik ini digunakan untuk menunjang teknik yang lain 

dengan cara bertanya atau berdialog secara langsung kepada 

responden dan informan guna mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, dalam teknik wawancara ini peneliti juga 

memerlukan instrumen penelitian, buku catatan, serta gadget guna 

memudahkan proses pengumpulan data.                                        

c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mencari sejumlah data di 

lokasi penelitian mengenai hal-hal berupa catatan, foto, arsip dan 

sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.
38

  

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data, dapat dilihat pada matriks berikut ini:  

 

                                                           
38A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2017), 372-391.  
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Tabel 3.1. Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data. 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Sebelum data yang dikumpulkan dianalisis, maka peneliti mengolah data 

dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh di 

lapangan. Reduksi data meliputi meringkas, mengkode, menelusur, serta 

No. Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data Pokok: 

a. Nilai-nilai pendidikan akidah 

dalam tradisi selamatan laut di 

Desa Tanjung Dewa Kecamatan 

Panyipatan Kabupaten Tanah 

Laut. 

b. Simbol-simbol ritual dalam 

tradisi selamatan laut di Desa 

Tanjung Dewa Kecamatan 

Panyipatan Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

Tokoh Agama, 

Tokoh Adat, 

Masyarakat  

Nelayan 

 

Wawancara 

dan Observasi 

2 Data Penunjang: 

Data penunjang adalah data yang 

berhubungan dengan gambaran 

umum lokasi penelitian, meliputi: 

a. Letak Geografis  

b. Tingkat Pendidikan. 

c. Mata Pencaharian. 

d. Keagamaan. 

 

 

 

 

Kepala Desa 

Tanjung Dewa 

 

 

 

Dokumentasi 
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menyeleksi data dengan membuang yang tidak perlu sehingga menjadi ringkasan 

serta uraian yang singkat. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan penyajian data atau informasi yang telah 

direduksi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu upaya membuat arti atau rangkuman 

dari semua data yang berhasil dikumpulkan. 
39

 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses merincikan dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan.
40

 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendekripsikan 

data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang 

bersifat khusus kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

                                                           
39  Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), h. 16. 

 
40 Mukhtazar, Prosedur Pendidikan..., h. 86. 
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1. Tahapan Pendahuluan 

a. Melakukan penjajakan awal di lokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat untuk dituangkan dalam bentuk 

desain proposal untuk diseminarkan. 

c. Membuat proposal skripsi dan mengajukan kepada biro skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi. 

b. Menyusun instrumen (alat) penggalian data dengan berkonsultasi 

kepada dosen pembimbing. 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

d. Menyampaikan surat perintah riset kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

e. Menyampaikan pedoman wawancara. 

3.  Tahapan pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk melakukan penelitian. 

b. Melakukan wawancara dengan responden dan informan. 

c. Menganalisis hasil wawancara dengan responden dan informan sesuai 

dengan arahan dosen pembimbing kemudian hasilnya diolah dan 

dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. 

d. Menyempurnakan laporan hasil penelitian sesuai arahan dosen 

pembimbing. 
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4. Tahapan penyusunan laporan 

a. Permohonan persetujuan naskah skripsi kepada dosen pembimbing 

untuk diajukan. 

b. Memperbanyak naskah skripsi dan selanjutnya dibawa ke sidang 

munaqasyah skripsi untuk diuji dan dipertahankan, serta 

dipertanggungjawabkan. 


