
 
 

36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti secara langsung terjun 

ke lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 

yaitu  menggambarkan dan menuliskan dengan kata-kata mengenai pemahaman 

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora terhadap ayat-ayat etika berhias 

pada wanita. 

B.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitan ini adalah terletak di kampus UIN Antasari Banjarmasin 

Jl. Ahmad Yani KM. 4,5 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin 

Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena 

Fakultas Ushuluddin adalah Fakultas Keagamaan di UIN Antasari Banjarmasin 

yang merupakan Universitas Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Dan di 

dalamnya terdapat dosen-dosen yang berkompetensi dibidangnya sehingga 

memotivasi penulis untuk mengungkap pemahaman dosen-dosen tersebut 

terhadap Ayat-Ayat Etika Berhias. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah  

penelitian.1 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) 

orang dosen dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dengan 

bermacam-macam latar belakang.  Mayoritas dari dosen tersebut memahami 

dengan jelas tentang berhias dalam perspektif Islam. 

Adapun objek adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk 

mendapatkan data secara lebih terarah.2 Objek dalam penelitian ini adalah segala 

informasi yang penulis dapatkan mengenai Pemahaman Dosen Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora Terhadap Ayat-Ayat Etika Berhias Pada Wanita.  

D. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk mengumpulkan informasi dalam 

penelitian ini memakan kurang lebih dua (2) bulan, tertanggal 5 Juli 2022  

sampai 31 Agustus 2022. 

E. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dan sumber data : 

1. Data 

a. Data Primer (pokok) yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama.3 Data yang menjadi pokok dalam penelitian ini meliputi 

data yang terkait secara langsung dengan tujuan penelitian, yang di 

dalamnya terdapat pemahaman dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan 

                                                             
1 Afi M Anzilati, Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi (Malang 

Universitas Brawijaya Press, 2017), 72. 
2 Afi M Anzilati, Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi, 72. 
3 Hardani,dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta:Pustaka 

Ilmu,2020), 103. 
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Humaniora mengenai etika berhias pada wanita didukung dengan 

pemahaman ayat-ayat Al-Qur`an. 

b. Data Sekunder (penunjang) yaitu data yang dapat melengkapi dan 

mendukung dari pada data primer dalam penelitian ini. Data sekunder 

bisa diartikan data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya4, seperti buku-buku, kitab-

kitab tafsir, dan jurnal ilmiah. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari 

responden. Responden yang di pilih oleh penulis ialah beberapa orang 

dosen dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi, adalah mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari buku terhadap fenomena social-

keagamaan selama beberapa waktu mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut 

guna penemuan data analisis.5 Disini penulis mencoba memahami dari 

pemahaman para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, mengenai 

penelitian yang ditulis, berupa; ayat-ayat etika berhias pada wanita. 

                                                             
4 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 91. 
5 Sahiron Syamsuddin,  Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta:  

TH-Press, 2007), 57. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. 

Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan 

untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap 

muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.6 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

kepada 8 (delapan) orang dosen, agar data yang diperoleh dapat 

maksimal.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi, adalah  setiap bahan tertulis atau rekaman.7 Penulis 

melakukan beberapa proses dokumentasi seperti catatan tertulis, baik 

berupa buku, kitab-kitab agama islam, transkrip dan sebagainya yang 

menjadi pendukung hasil penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu pengumpulan data sebanyak-banyaknya baik data 

pokok atau pelengkap yang berasal dari responden dan yang lainnya 

b. Editing data, yaitu meneliti data yang diperoleh, terkait kelengkapan 

data wawancara, kejelasan makna, dan relevansinya dengan penelitian. 

 

                                                             
6 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).  62-

63. 
7 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, 66-67. 
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c. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan semua data yang diperoleh 

dari wawancara. 

d. Verifikasi data, yaitu  memeriksa data dan informasi yang didapat agar 

validitas data dapat diakui. 

e. Kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam pengolahan data. 

Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait 

objek yang diteliti.8 

2. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul, berdasarkan hasil wawancara atau 

yang lainnya. Kemudian disajikan secara deskriptif, sajian yang berupa 

uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif 

terhadap permasalahan yang diteliti. Bentuk analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu memaparkan serta 

menjelaskan secara terstruktur untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai pemahaman dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

terhadap ayat-ayat etika berhias. 

Setelah itu data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Setelah data dianalisis kemudian disimpulkan secara induktif 

yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang 

ditemukan dilapangan.9    

                                                             
8 Abu Achnadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 

85. 
9 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 248. 


