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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research) yang meneliti 

mengenai sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam 

bentuk pigura. Adapun mengenai lokasi penelitian bertempat di Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat 

dan Banjarmasin Utara. Alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut:  

1. Lokasi ini penulis pilih karena penulis menemukan adanya suatu praktik 

pemberian mahar dalam bentuk pigura khususnya di Banjarmasin Tengah di 

mana pada saat itu terjadi sikap penolakan oleh Kepala KUA terhadap 

pemberian mahar dalam bentuk igura. 

2. Menurut pengamatan penulis, permasalahan sikap kepala KUA di Kota 

Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura tersebut belum 

pernah diadakan penelitian sebelumnya.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala KUA di Kota 

Banjarmasin yang berada dikecamatan Kecamatan Banjarmasin Tengah, 
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Banjaramasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara.    

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin 

terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penulisan ini meliputi: 

a. Identitas Informan yang terdiri atas: Nama, Umur, Alamat, Nip, Jabatan, 

Pendidikan terakhir dan Lama Berdinas. 

b. Sikap dan alasan kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pembeian 

mahar dalam bentuk pigura. 

c. Tinjauan hukum islam tentang sikap Kepala KUA terhadap pemberian 

mahar dalam bentuk pigura. 

2. Sumber Data 

 Dalam penulisan ini yang menjadi sumber data adalah: Kepala KUA dan  

berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan  Data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi  
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 Observasi ini digunakan agar penulis dapat melihat secara langsung keadaan 

lokasi penelitian dan untuk melengkapi sebagaian dari data-data pokok yang 

diperlukan adapun disini penulis mengamati bagaimana sikap kepala KUA di 

Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura. 

2. Wawancara  

 Yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para Informan 

mengenai masalah yang diteliti dengan mengacu kepada Pedoman Wawancara 

yang telah disiapkan. 

 

E. Teknik Pengolahan  Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan teknik: 

a. Melakukan pencatatan semua data yang terkumpul dengan melakukan 

observasi dan wawancara. 

b. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah 

terkumpul 

c. Mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan 
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membuang kata-kata yang rancu.
1

 Sehingga tidak ada data yang 

overlapping pada tahap analisis data. 

d. Matrikasi, yaitu merekapitulasi data yang telah dipaparkan dalam bentuk 

matriks sehingga mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, memilah-milahnya menjadai satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikan, mencarai dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
2
  

 

F. Prosedur Penulisan 

 Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini maka penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Perencanaan 

a. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

                                                           
   1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, ( Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 338.  

 

 2
 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosakarya, 

2011), hlm 248 
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b. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukannya kepada dosen 

penasehat untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya. 

c. Penjajakan ke lokasi penulisan sekaligus meminta izin untuk melakukan 

penulisan. 

d. Perbaikan kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-

saran dan petunjuk yang telah yang diberikan dosen penasehat. 

e. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan 

sekaligus meminta persetujuan judul pada tanggal 03 November 2016 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi. Sudah peneliti laksanakan 

pada hari Rabu, 23 November 2016. 

b. Meminta surat mohon izin riset untuk penelitian lapangan, dan mendapat 

izin riset pada tanggal 07 Februari s/d tanggal 07 April 2017. 

c. Menyusun alat pengumpul data untuk dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. 

d. Menyampaikan surat riset kepada pihak terkait yakni tempat melakukan 

penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Mengumpulkan data dari responden menggunakan teknik-teknik yang telah 

ditetapkan. 
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b. Mengolah, menyusun, dan menganalisa data yang telah di peroleh di 

lapangan. 

c. Penulisan skripsi dengan sistematika yang telah di susun dan mengadakan 

konsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Setelah di koreksi dosen pembimbing dan diadakan perbaikan serta 

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. 

e. Selanjutnya siap di bawa ke sidang Munaqasah Skripsi pada tanggal 19 

Juni 2017  untuk diuji dan dipertanggungjawabkan untuk dipertahankan. 

 

 

 


