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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian emperis (sosiologis), yaitu penelitian 

yang menggunakan fakta-fakta emperis yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku yang nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung.
60

 Adapun sifat penelitian ini adalah 

Deskriftif kualitatif yaitu menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang 

didapat dari hasil penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan.  

Lokasi yang dijadikan tempat  penelitian adalah desa Batalang Kecamatan 

Jorong Kabupaten Tanah Laut. 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari identitas, meliputi nama, 

agama, umur, pekerjaan, pendidikan dan alamat. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam hal ini ialah para informan semua pihak yang dapat 

memberikan informasi yang diperlukan  peneliti yang bertempat: 

a. JN beralamat  JL. Cempaka Putih RT. 14 Kecamatan Jorong. 

b. RZ beralamat  JL. Cempaka Putih RT. 14 Kecamatan Jorong. 
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c. N beralamat  JL Cempaka Putih RT. 14 Kecamatan Jorong. 

d. K beralamat  JL. Cempaka Putih RT.14 Kecamatan Jorong. 

e. AT beralamat JL. Cempaka Putih RT. 03 Kecamatan Jorong. 

f. X beralamat JL. Cempaka Putih RT. 05 Kecamatan Jorong. 

g. AL beralamat JL. Cempaka Putih RT. 1 Kecamatan Jorong. 

h. UM beralamat JL. Cempaka Putih RT. 1 Kecamatan Jorong. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi, yaitu teknik penumpulan data dimana peneliti melakukan 

peninjauan langsung kelapangan.  

2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud untuk penggalian data 

dengan para responden untuk mendapatkan keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik penunjang untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan masalah masalah yang akan diteliti. 

Teknik ini penulis  gunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

mungkin tersimpan seperti dokumen, foto-foto dan lain sebagainya. 

 

 

 

 



37 
 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Untuk mengelola data-data yang diperoleh digunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Editing, yakni penulis meneliti kembali terhadap data yang 

diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila 

ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar 

mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, 

sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa 

terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban 

informan.  

b. Katagoresasi, yaitu pengelompokan data-data yang sudah 

terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan 

mengenalinya. 

2. Analisis data  

Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka dilakukan 

analisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada, sehingga 

dapat diketahui. 

  

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:  

1. Tahapan Persiapan 
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Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti , selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional proposal 

penelitian. Proposal dikonsulkan kepada dosen penasehat untuk meminta 

persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. 

Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut 

diseminarkan dengan pembuktian sebagai berikut: 

a. Surat penetapan judul dan pembimbing Nomor: In.04/III.1/PP.00.9/09 

/2016. 

b. Surat penetapan waktu seminar Nomor: In.04/II. 1/PP.00.9/5164/2016. 

c. Surat keterangan telah seminar Nomor: In.04/II/. 1/PP. 00.9/498/2016. 

2. Memohon surat riset kepada dekan Fakultas syariah dan Ekonomi 

Islam 

Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan 

wawancara dengan para informan guna melakukan wawancara dalam rangka 

penggalian data yang pelaksanaannya berlangsung sampai data terkumpul dengan 

dengan lengkap tentang praktik nikah tahlil di desa Batalang Kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah Laut. 

Tahapan pengumpulan data dan analisis data setelah terkumpul, dibuat dan 

dianalisis kemudian disusun dalam bentuk skripsi dan dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing, setelah disetujui naskah akan diperbanyak dan siap 

dimunaqasahkan dengan tahapan sebagai berikut. 
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a. Memohon surat riset pada fakultas syariah dan ekonomi Islam pada 

tanggal 30 november 2016 kemudian dikeluarkan dengan nomor surat: 

In.01/III.1/TL.00/11/2016. 

b. Melakukan wawancara dengan para informan dan pengumpulan data 

dilapangan dari tanggal 10 desember 2016 – 18 desember 2016. 

c. Memohon surat telah riset dari aratur Desa setempat pada tanggal 13 

Januari 2016 dengan nomor:  03/SK/BTL/IV/2017. 

d. Menganasis data yang sudah didapat. 

e. Memberikan kesimpulan akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


