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BAB III 

METODO PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qur‟an 

Surah Al-Ahzab/ 33 : 33 (Studi Kasus di Desa Sindangkasih, Kec. Ranomeeto Barat, 

Kab. Konawe Selatan)” termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

termasuk Penelitian komparatif yang merupakan penelitian yang berusaha untuk 

menemukan persamaan atau pun perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja atau 

pun ide. Pada penelitian komparatif, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 

komparatif, yaitu hipotesis tentang adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan antar 

variabel atau sampel yang diteliti. Teknik yang digunakan di sebut teknik komparasi, 

yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 

(Muhammad, 2015 : 50-51). 

Jenis Penelitian pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif . 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (verstehen), 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti 

hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih  

mementingkan pada proses di bandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-

urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-

gejala yang ditemukan. Obyek dan masalah penelitian memang mempengaruhi 

pertimbangan-pertimbangan mengenai pendekatan, desain ataupun metode penelitian 

yang akan di terapkan. Namun, Tidak semua obyek dan masalah penelitian bisa didekati 
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dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan pemahaman pendekatan lain yang 

berbeda agar begitu obyek dan masalah yang akan di teliti tidak pas atau kurang 

sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan, atau bahkan 

mungkin menggabungkannya (Mohammad Mulyadi, April 2011 : 134).  

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan (umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian) yang di 

rumuskan dalam sub bab rumusan masalah atau fokus penelitian. Berdasarkan  

identifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, sesungguhnya peneliti dapat 

dengan mudah untuk menentukan desain penelitian yang digunakan, sebab dari hasil 

identifikasi setidaknya akan di temukan ciri-ciri dari karakteristik pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, perlu tidaknya peneliti masuk atau hadir dalam kancah penelitian, 

teknik pengumpulan data yang di butuhkan sampai analisis data yang di perlukan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Waktu Penelitian  

Penelitian yang dilakukan berlangsung dari tanggal yang telah di tentukan 

sekurang-kurangnya lebih dari tiga bulan sejak proposal di setujui dan dilakukan 

pada tahap penelitian sampai perampungan laporan hasil penelitian skripsi. 

3.2.2 Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian yaitu pada Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat,  

Kabupaten Konawe Selatan.  
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3.3 Sumber Data  

3.3.1 Data Primer   

Sumber data primer yaitu data yang langsung berkaitan dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini sumber primernya adalah al-Qur‟an al-Karim dalam surah 

Al-Ahzab /33: 33. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk melengkapi sumber 

data utama atau primer. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu wawancara  pada para Tokoh Agama Desa Sindangkasih setempat. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Langkah berikutnya, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, maka 

peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data tersebut, yaitu:  

3.4.1 Pengamatan (Observation)   

Observasi adalah aktivitas mencatat sesuatu gejala/peristiwa dengan bantuan 

alat/ isntrumen untuk merekam atau mencatatnya untuk tujuan ilmiah yang 

akanditeliti. Dengan demikian, pengamat mengumpulkan seluruh panca indra untuk 

melakukan interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung.  
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3.4.2 Wawancara (interview)   

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan  dilakukan 

oleh dua pihak atau bisa lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang akan di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang 

diajukan. Dalam jurnal Imami Nur Rachmawati  (2007 : 35) Wawancara merupakan 

bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung 

menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang 

cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. 

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan di 

bandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai 

baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai 

tujuan dan di dahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari 

sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua 

percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau 

partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada 

percakapan biasa, wawancara penelitian di tujukan untuk mendapatkan informasi 

dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti 

cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan 

pemikiran partisipan. 
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3.4.3 Dokumentasi   

Mengutip pendapat Blasius Sudarsono (2017 : 54) Dokumentasi adalah sesuatu 

yang mendukung fakta dengan bukti tertulis. Dalam sejarahnya, pengadilan selalu 

memutuskan perkara berdasar dengan adanya bukti tertulis ini. Demikian juga dalam 

lingkup ilmiah. Ilmuwan menulis apa yang di temukan dengan artikel ilmiah. Siapa 

yang lebih dahulu menulis dokumen ilmiah adalah yang berhak atas penemuan baru 

itu.Secara singkat dokumen pada dasarnya adalah objek tertulis.Kedua, dokumen 

adalah bukti, dan ketiga dokumen adalah pembawa informasi. 

3.5 Teknik Analisis Data  

Ahmad Rijali mengutip dalam Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan 

pengertian analisis data sebagai “upaya atau usaha mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu di lanjutkan dengan 

berupaya mencari makna.” 

Kejadian, tindakan, peristiwa, keadaan yang tersebar di masyarakat merupakan 

tabel-tabel konkret yang menunggu untuk di tafsirkan dan bagaimana makna di balik 

tabel itu diburu dan dikejar dalam tradisi penelitian kualitatif. Pengumpulan data di 

lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan 

sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: Kata-
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kata dan Tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data 

tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang di amati atau di 

wawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama di catat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. 

Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi. 

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis 

menggunakan pedoman tiga tahap analisis data yaitu : 

1. Redaksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang 

dipilih peneliti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan 

lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan 
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informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga 

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat 

atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada 

di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi.Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan 

skeptis, tetapi kesimpulan sudah di sediakan. Mula-mula belum jelas, namun 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-

kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:  

1. memikir ulang selama penulisan,  

2.  tinjauan ulang catatan lapangan,  

3. tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif,  

4. upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain (Ahmad Rijali, 2018 : 91-94). 

3.6 Keabsahan Data  

Menurut Nuning Indah Pratiwi  mengutip dalam Sugiyono, (2012:241)Dalam 

memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangualasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 
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dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi 

menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu sumber, teknik, dan 

waktu. 

1. Triangulasi Sumber  

Menurut Patton (Moloeng, 2007: 330) bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di 

peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274), maka peneliti melakukan 

diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar sehingga mungkin 

semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini 

memastikan untuk mendapatkan data yang di anggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan 

observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila 

hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai dapat menemukan kepastian data. (Nuning Indah Pratiwi, 

2017 : 213 – 214) 

 


