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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian 

untuk melakukan penggalian data kepada informan yang di anggap penulis 

dapat memberikan data-data yang diperlukan penulis berkenaan dengan 

pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang anak dewasa 

yang masih bergantung hidup dengan orang tua. 

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penulis akan 

menggambarkan dan mencari permasalahan hasil dari wawancara dengan 

informan mengenai pendapat Ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah 

tentang anak dewasa yang masih bergantung hidup dengan orang tua. 

3. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  

Provinsi Kalimantan Selatan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama yang berdomisili di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah baik yang terdata di Kementerian Agama atau 

MUI (Majelis Ulama Indonesia), Ulama yang mengetahui tentang fikih 

terutama fikih munakahat yang bersedia menjadi informan dalam penelitian 

ini tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.
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 Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tentang pendapat 

Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tentang 

nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa serta dengan alasan-alasan 

yang mendasari pendapat tersebut. 

 

C. Data dan Sumber Data  

  Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas informan meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, 

riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.  

b. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua 

kepada anak yang sudah dewasa. 

c. Alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. 

  Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan. Informan yang dimaksud yaitu beberapa Ulama yang ada di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memenuhi salah satu dari beberapa 

kriteriadiantaranya yaitu terdaftar di Kementerian Agama, terdaftar di MUI 

(Majelis Ulama Indonesia), pimpinan atau pengajar di pondok  pesantren,  dan  

pimpinan  Majelis Ta‟lim. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik wawancara (interview) kepada subjek atau informan. 

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung 
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antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam 

penelitian ini penulis akan mewawancarai langsung beberapa  Ulama  yang  

ada  di  Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai nafkah orang tua kepada 

anak yang sudah dewasa. 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Tahapan Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan 

teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan seluruh data, dokumen dan 

informasi mengenai Pendapat Ulama tentang nafkah orang tua kepada 

anaknya yang sudah dewasa. 

b. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data 

yang dipeoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan dan 

kesempurnaan data dapat diketahui.  

c. Kategorisasi, yaitu mengelompokan data-data yang sudah terkumpul, 

dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. 

d. Deskripsi, yaitu menyajikan data secara detail dalam bentuk uraian dan 

penjelasanan. 

e. Matriks, yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian 

dalam bentuk matriks. 

2. Analisis Data 
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 Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut dengan mempelajari serta mengolah kelompok 

data tertentu  sehingga  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  tentang  

permasalahan yang diteliti dan dibahas. 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal kelapangan tentang 

masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain 

operasioal proposal penelitian yang berjudul “ Pendapat Ulama Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak yang Sudah 

Dewasa”. Setelah desain proposal penelitian selesai penulis 

memasukkannya ke biro skripsi fakultas syariah pada bulan mei tahun 

2021, setelah di masukkan ke biro skripsi kemudian di sidangkan dan 

akhirnya di terima pada bulan agustus tahun 2021. Lalu penulis melakukan 

siding desain proposal penelitian pada tanggal 7 september 2021. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpul data dengan wawancara langsung 

kepada informan ke lapangan sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh 

berdasarkan teknik pengumpulan, editing dan interpretasi yang dituangkan 

dalam laporan hasil penelitian selanjutnya data tersebut dianalisis secara 

kualitatif. 
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4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan 

sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka di konsultasikan 

secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan 

layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

siap disajikan. 
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