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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian dilakukan dengan cara sistematis dengan mengangkat 

data-data yang ada di lapangan nantinya.46 Penelitian ini dilaksanakan 

dengan mencari data dan fakta dilapangan, kemudian berusaha 

menggambarkan sesuai dengan apa yang penulis teliti berdasarkan data 

hasil wawancara yang didapat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

seputar permasalahan yang penulis teliti, kemudian ditambah dengan 

dokumen dan data penunjang lainnya untuk menjawab semua dari 

rumusan masalah yang ada dari judul peneliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan bersifat deskriftif kualitatif, 

dimana peneliti menggambarkan berdasarkan apa yang ada terjadi di 

lapangan, berdasarkan data berupa wawancara dari orang-orang tertentu, 

 
46Suha rismi arikunto, Dasar-dasar Research,  (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.    
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catatan lapangan maupun pribadi dan sumber terpercaya untuk 

menggambarkan sesuai dengan sebagaimana keaadan yang penulis teliti. 

Pendekatan yang dipakai penulis diatas di maksudkan agar 

memudahkan dalam memahami alur dari persepsi akademisi terhadap 

politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di UIN Antasari Banjarmasin 

Fakultas Syariah yang merupakan salah satu kampus yang berada di kota 

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, adapun alasan kenapa penulis 

mengambil tempai ini sebagai penelitiannya, yaitu karena UIN Antasari 

Banjarmasin Fakultas Syariah merupakan Kampus yang berbasis islam dan 

sangat cocok dengan penelitian saya.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek disebut juga sebagai responden dalam penelitian ini, yang 

mana responden disini untuk memberikan informasi mengenai 

permasalahan yang penulis ingin cari. Dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian yaitu akademisi (Dosen) Jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yaitu,  

a. Sarmiji Asri, S.Ag, MHI adalah dosen Fakultas Syariah 

memiliki jenjang Pendidikan sampai S2 di IAIN Antasari 
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Banjarmasin dan mata kuliah yang diampu adalah Filsafat 

Hukum Islam dan juga bapak Sarmiji sering aktif dibidang 

keagamaan seperti mengisi pengajian di masjid-mesjid 

terdekat.  

b. Drs M. Ilham Masykuri Hamdie M.Ag adalah dosen Fakultas 

Syariah memiliki jenjang Pendidikan sampai S2 di IAIN 

Antasari Banjarmasin dan mata kuliah yang diampu adalah 

Ilmu Politik Islam yang sesuai dengan penelitian yang saya 

teliti dan juga bapak ilham pernah menjadi tim sukses dalam 

pemilihan umum.  

c. Arie Sulistyoko, S,Sos, M.H adalah dosen Fakultas Syariah 

memiliki jenjang Pendidikan sampai S2 di Universitas 

Lambung Mangkurat dengan jurusan Ilmu Pemerintahan dan 

Hukum Tata Negara dan mata kuliah yang diampu Ilmu Politik 

dan Ilmu negara. Pastinya bapak Arie memahami tentang 

perpolitikan diindonesia 

d. H. Nuril Khasyi’in Lc,.MA. adalah dosen Fakultas Syariah 

memiliki jenjang Pendidikan sampai S2 di Al Azhar University 

Cairo dan UGM Yogyakarta dengan jurusan Aqidah filsafat 

dan hubungan international dan mata kuliah yang diampun 

Ilmu politik dan system politik di Indonesia. Yang sesuai 

dengan penelitian saya yaitu tentang politik dan keagamaan.  
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2. Objek Penelitian 

Objek Penelitian merupakan suatu hal yang menjadi suatu titik 

perhatian yang ingin di cari oleh penulis47. Objek dalam penelitian ini 

adalah persepsi akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

UIN Antasari terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan 

kepala daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 dan alasan yang dikemukakan 

dalam memberikan persepsi 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data merupakan suatu keterangan yang nyata dan benar baik yang 

berupa fakta maupun angka. Data dalam penelitian merupakan bahan 

keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder.  

Data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber utama 

seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.48 

Kemudian kenyataan dilapangan berkaitan dengan persepsi akademisi 

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari terhadap 

 
47Lexy J. Moeleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung :PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 137 

 
48Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 42. 
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politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Banjar tahun 2020 dan alasan yang dikemukakan akademisi dalam 

memberikan persepsi.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 4 orang responden yaitu 

akademisi dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  UIN 

Antasari Banjarmasin.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Pengamatan objek penelitian dilakukan secara langsung agar 

penulis dapat melihat secara langsung keadaaan lokasi penelitian yaitu di 

Fakultas Syariah dan untuk melengkapi sebagian data-data yang 

diperlukan. Penelitian yang diamati meliputi ruang atau tempat, pelaku, 

kegiatan, objek atau benda-benda yang berhubungan dan berada di tempat 

penelitian, peristiwa, perbuatan, waktu atau urutan progres nya, tujuan dan 

perasaan.49 

 
49Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (UMM Press: Malang, 

2009), hlm. 118-119. 
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2. Wawancara  

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung 

dari pihak-pihak responden mengenai masalah yang diteliti dengan 

mengacu kepada pedoman wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka maupun dengan menggunakan telepon.50 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Banjar tahun 2020 dengan mengadakan wawancara langsung 

dengan responden yaitu 4 orang akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin 

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. 

 

50Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 194. 

No Nama Akademisi Pendapat Alasan 

1 Sarmiji Asri, S.Ag, MHI Agama dibawa untuk 

berpolitik dalam pemilihan 

kepala daerah atau pemilihan 

lainnya itu kurang baik 

Karena kebanyakan dari 

mereka menggunakan itu 

hanya untuk kepentingan 

mereka sendiri bukan 

kepentingan untuk ummat. 

 

2 Drs. M. Ilham Masykuri 

Hamdie, M. Ag. 

Membawa agama dalam 

pemilihan kepala daerah harus 

mengerti atau memahami 

bahwa agama dan politik itu 

tidak bisa dipisahkan 

Karena nilai-nilai agama 

sangat mempengaruhi 

proses perpolitikan, nilai 

agama seperti kejujuran, 

keadilan, moral dan 

menegakkan kebenaran. 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data data terkumpul penulis selanjutnya mengolah data 

yang telah di dapat, adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu suatu cara pengumpulan data, baik itu data 

primer ataupun data sekunder yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini. 

Politik harus berjalan 

beriringan dengan nilai-

nilai agama 

 

3 Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H Agama dan politik itu 

berkaitan jadi boleh saja 

membawa agama dalam 

berpolitik atau dalam 

pemilihan 

Karena agama itu ada 

disetiap warga negara asal 

membawa ke arah yang 

benar, jangan membawa 

agama tapi prilakunya 

tidak mencerminkan 

prilaku yang baik tapi 

malah sebaliknya itu yang 

kurang sesuai. 

 

4 H, Nuril Khasyi’in Lc,. MA. Perlu diketahui bahwa 

membawa unsur agama dalam 

berpolitik atau dalam 

pemilihan itu adalah salah 

satu cara untuk dapat 

mengumpulkan suara, dengan 

melibatkan agama di dalam 

proses pemilihan kepala 

daerah, menjadi kesempatan 

bagi mereka untuk 

mendapatkan suara sebanyak-

banyaknya, 

Karena di Indonesia, 

khususnya di wilayah-

wilayah yang memang 

keagamannya sangat 

melekat dan kental dalam 

kehidupan masyarakat 

sangat tertarik dengan isu 

agama. 
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b. Editing data, yaitu suatu cara penyaringan data dan mengoreksi data 

yang telah terkumpul untuk memilh mana data yang dirasa dianggap 

perlu sesuai dengan keperluan dalam penelitian.51 

c. Interpretasi data, yaitu suatu cara penjelasan terhadap data yang 

sudah tercatat, tersaji serta menafsirkan data tersebut dengan 

menghubungkan bersama teori yang didapatkan dengan bahasa 

penulis sendiri, sehingga mudah untuk dipahami. 

2. Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai peneliti disini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang sudah terkumpul, dengan 

kata-kata atau kalimat yang kemudian disimpulkan untuk memperoleh 

hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti 

harapkan. 

 

 
51M.Iqbal Hasan, Pokok Pokok Manteri Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia , 2002), hlm.22. 




