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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini besifat deskriptif. Sebab 

peneliti mengupayakan dalam penelitian ini dengan cara menggambarkan secara 

sistematis, tekstual dan aktual mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan yang penulis dapatkan di lapangan.  

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif bahwa : “peneliti kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya”.
1
 

Sedangkan penelitian deskriptif menurut DR. H. Sudjarwo M.S, dalam bukunya 

menjelaskan bahwa : penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang berpola 

menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data 

terlepas apakah data itu kualitatif maupun kuantitatif.
2
 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Bahteramas Kelurahan Baruga Kota 

Kendari, direncanakan dari bulan Maret 2019 sampai bulan Mei 2019 setelah proposal 

ini di terima. 

 

                                                             
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1988),  

h. 3 
2
 Sudjarwo,  MS,  Metodologi Penelitian Social, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001), h. 51 
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C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini peneliti mengunakan 

teknik sampling snowball yaitu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan 

mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informan 

penelitian yakni  Pengurus Masjid dan Jamaah Masjid 

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 termaksuk dokumentasi, maupun 

sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini kaitanya dengan 

manajemen pelayanan kepada jamaah, buku-buku, internet ataupun skripsi. 

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 :  

1. Pengamatan (observasi), yaitu “untuk memperoleh data melalui kegiatan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan 

atau data yang relevan dengan objek penelitian”.
3
 Selanjutnya, peneliti 

                                                             
3
Sanafiah Faizah, metode penelitian kualitatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007),  h. 90 
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mamahami dan mengnalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek. 

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung segala hal yang terkait 

dengan proses perencanan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di 

Masjid bahteramas tahun 2018. 

2. Wawancara, yaitu suatu teknis pengumpulan dengan berkomunikasi langsung 

dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada (data primer) 

yang tujuan memperoleh informasi.
4
 Dalam penelitian ini untuk memperoleh 

dan menggali data tentang Manajemen Pelayanan Kepada Jamaah Di Masjid 

Bahteramas Kota Kendari, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah 

informan di antaranya Pengurus Masjid dan Jamaah Masjid Bahteramas. 

3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang di gunakan penulis dalam menemukan 

substansi yang di teliti dalam bentuk data atau dokumen baik tertulis maupun 

gambar yang diperoleh dari arsip. 

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.
5
 

Adapun langkah-langkah yang di gunakan dalam analisis data kualitatif 

adalah sebagai berikut : 

                                                             
4
Nasution, Metode Research, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113 

5
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta, 2005), h. 45 
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a. Reduksi data, semua data di lapangan  dirangkum dan memilih hal-hal 

yang pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan 

penelitian ini.  

b. Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi yang telah 

diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk 

uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. 

c. Verifikasi Data, yaitu teknik analisis  data  yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan menyimpulkannya.  

F. Pengecekan Keabsahan Data/Trianggulasi. 

Trianggulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga data 

yang telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil 

data yang valid dan aktual terpercaya. 

William Wiersen sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono mengartikan 

trianggulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa  cara 

dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.
6
 

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai 

berikut : 

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. 

                                                             
6
 Sugiono, Metodologi Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,  h. 270-274 
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2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda 

yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan  

3. Triangulasi waktu, waktu yang terkadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang di kumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang di berikan 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 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
7 

 

 

                                                             
7
Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 

h. 178 


