BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
dengan turun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengeksplorasi sejumlah
pemahaman dan penerapan ayat-ayat al-Qur’an yang digunakan untuk
memperlancar rezeki. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
fenomenologis dan antropologis serta dengan bentuk penelitian kualitatif.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
C. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
b. Objek Penelitian
Yang menjadi objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang
dibaca untuk memperlancar rezeki.

D. Data dan Sumber Data
a. Data
Data ialah suatu atribut yang melekat pada objek tertentu, menjadi
sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan didapat melalui suatu
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metode30. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data
utama dan data pendukung. Data utama atau data primer adalah data yang
diperoleh dari sumber data pertama atau sumber asli yang berkaitan dengan
penelitian yang sedang dikaji. Adapun data utama atau primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah ayat-ayat untuk memperlancar rezeki yang
digunakan masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
Adapun dalam teknik pengambilan sampel adalah dengan langsung bertanya
kepada narasumber. Data pendukung atau data sekunder adalah data
pendukung yang terkait dan dibutuhkan, dapat didapatkan bukan dari sumber
utama. Dalam membuat data pendukung penulis mengumpulkan berupa datadata tambahan berupa dokumen seperti photo, rekaman suara, dan laporan
penelitian yang berkaitan langsung dengan ayat-ayat yang digunakan untuk
memperlancar rezeki31.
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi:
1) Responden, yaitu mereka yang dijadikan sampel dalam penelitian yakni
para pedagang atau pengusaha pemilik rumah makan dan nelayan yang
menggunakan ayat-ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki.
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2) Informan, yaitu orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi
tentang masalah yang diteliti, yakni para pemuka desa atau tokoh agama
didaerah tersebut yang mengetahui ayat-ayat tersebut.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan tersebut dihimpun dengan teknik-teknik
sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada objek penelitian. Disini penulis mengadakan
pengamatan secara langsung di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru untuk melihat dan mengetahui lebih dalam mengenai ayat-ayat
al-Qur’an yang digunakan untuk memperlancar rezeki.
b. Interview, adalah sebuah komunikasi antara peneliti dengan subjek
penelitian secara menyeluruh dan membicarakan masalah yang diteliti.
Yaitu penulis mengadakan

serangkaian tanya jawab secara langsung

kepada seluruh responden dan informan mengenai masalah yang diteliti.
c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber
dari buku-buku atau arsip, dokumen dengan menggunakan catatan harian
atau alat tulis lainnya32.
F. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dari lapangan penelitian, proses selanjutnya adalah
mengolah data yang ada dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
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1) Koleksi data yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya baik
data primer maupun data sekunder.
2) Editing data yaitu penulis melakukan pengeditan terhadap data yang sudah
terkumpul agar sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian.
3) Klasifikasi data yaitu penulis melakukan pengelompokkan terhadap data
yang sudah terkumpul sesuai dengan jenis dan keperluannya masingmasing.
4) Interpretasi data yaitu menafsirkan data yang ada sepanjang data itu perlu
ditafsirkan.
Setelah menempuh tahapan-tahapan dalam mengolah data, maka penulis
menganalisis data secara deduktif kemudian menyajikan secara deskriptif sesuai
permasalahan yang diteliti, maupun pendapat peneliti sendiri, setelah dianalisa
kemudian data disimpulkan.

