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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil pengamatan

dan pengkajian yang dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.2 Subjek yang diteliti adalah jamaah majelis ta’lim

Riyadhul Jannah kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan sejak diterimanya proposal

ini. Dimulai sejak tanggal 18 Maret 2019 hingga 30 juni 2019. Penelitian

dilakukan di Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV
Alfabeta, 2006), h. 4

2Noeng Muhadjir, MetodologiPenelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h.
15
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C. Sumber Data

Data Kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga

tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data ini berkenaan

dengan hasil observasi lapangan, dokumentasi, wawancara dengan jamaah majelis

ta’lim Riyadhul jannah yang ada di desa alebo kecamatan konda kabupaten

konawe selatan

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data berdasarkan sumbernya3. Sedangkan sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.4 Penelitian

ini data-data yang dihimpun dari jamaah majelis ta’lim, Ketua Majelis

Ta’lim, Para jamaah/Anggota majelis ta’lim, penceramah, Tokoh

Agama maupun Kepala Desa setempat.

2. Data sekunder yaitu data pendukung yang memiliki fungsi sebagai

pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data ke pustakaan

yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk

dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek

penelitian ini kaitanya dengan peran Majelis ta’lim dalam

meningkatkan kualitas pemahaman agama, buku-buku, internet ataupun

skripsi.

3Syofian Siregar, Metode penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
2013), h. 15

4Ibid, h. 16
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di angkat tepat dan strategis untuk penulis

dalam menyelesaikan penelitian adalah Field research atau penelitian lapangan

yaitu suatu metode yang di gunakan dalam mengumpulkan data dengan tehnik

penelitian secara langsung pada objek di lapangan (realitas) yang di teliti dengan

menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Menurut Koentjaraningrat observasi pada tugas peneliti melaksanakan

observasi bukanlah menjadi penonton dari apa yang menjadi sasaran

perhatiannya, melainkan melakukan pengumpulan sebanyak mungkin keterangan

atas apa yang diperhatikan dan mecatat segala keterangan atas apa yang

diperhatikan dan mencatat segala sesuatu yang dianggap penting sehingga dapat

membuat laporan hasil pengamatan secara utuh5.

Yang diamati dalam penelitian ini adalah lokasi tempat berlangsungnya

kegiatan majelis ta’lim, seperti dimasjid/mushola, dll. Pelaksanaan kegiatan

majelis ta’lim Riyadhul Jannah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan,

dalam hal ini waktu dan lokasi pelaksanaannya, Sarana yang digunakan majelis

ta’lim Riyadhul Jannah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah di

desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan seperti masjid/mushola

tempat belajar, sound system yang memadai, dll. selanjutnya Proses kegiatan dan

antusiasme para jamaah majelis ta’lim ketika menerima materi dalam

meningkatkan pemahaman agama mereka seperti ketika sesi Tanya jawab,

5Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang: Rafah press, 2005), h. 94
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observasi yang terakhir adalah Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan

program majelis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah di

desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

b. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba ini langkah-langkah wawancara yang peneliti

lakukan meliputi :

1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan
2) Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan
3) Mengawali atau membuka alur wawancara
4) Melangsungkan wawancara
5) Menulis hasil wawancara
6) Mengidentifikasi hasil wawancara.6

Wawancara ini digunakan untuk bagaimana mengetahui pemahaman

keagamaan jamaah majelis ta’lim Riyadhul Jannah Kecamatan Konda Kabupaten

Konawe Selatan. Wawancara ini ditujukan kepada Ketua Majelis Ta’lim Riyadhul

jannah, Para jamaah/Anggota majelis ta’lim , penceramah, Tokoh Agama dan

Kepala Desa setempat.

c. Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dokumentasi

merupakan sumber informasi non-manusia yang berupa intruksi, laporan

pengumuman, surat keputusan, catatan-catatan, dan arsip lain yang berhubungan

dengan fokus penelitian.7 Adapun tujuan dari penggunaan dokumentasi ini untuk

mengumpulkan data tentang jamaah majelis ta’lim Riyadhul Jannah Kecamatan

Konda Kabupaten Konawe Selatan.

6Ibid., h. 96
7Ibid., h. 97
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bagdad  adalah proses mencari dan menyusun data

secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.8

Adapun langka-langka yang di gunakan dalam analisis data kualitatif

adalah sebagai berikut :

a. Reduksi

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

yang tidak perlu.

b. Display

Setelah data direduksi maka selanjutnya mendisplaykan data. Dalam

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan  dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan

huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk meyajikan data pada

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman  adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih

8Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta, 2005), h. 45
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bersifat sementara  dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

triangulasi. Triangulasi adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya, atau pengecekan sumber

melalui sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi yang dapat

dipercaya. Triangulasi merupakan bagian dari pengecekan tingkat kepercayaan

data, disamping mencegah subjektivitas. Peneliti berusaha memahami

danmenggambarkan apa yang difahami dan digambarkan subjek penelitian.

Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan mendapat gambaran mengenai

keadaan sosial yang sesungguhnya dan persepsi sasaran penelitian. Karena itu

diusahakan keterlibatan peneliti terhadap proses pembinaan yang sedang

berlangsung. Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan pemahaman

terhadap apa yang telah ditemukan, untuk kesempurnaan data. Triangulasi data

dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dengan

melakukan wawancara, studi dokumen dan wawancara.

c. Triangulasi waktu, waktu yang terkadang mempengaruhi kredibilitas data

yang di kumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang di berikan
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informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan

informasi yang di berikan di waktu siang atau sore. Untuk itu dalam

rangka pengjian kredibilitas data dapat di lakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda.9

9Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997),
h. 178
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