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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti.
1
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tadabbur al-Qur’an (RTQ) kota Kendari. 

Alasan mengapa dipilihnya lokasi tersebut. Pertama belum terdapat peneliti yang 

meneliti  tentang pengelolaan tenaga volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur’an kota 

Kendari. Kedua lembaga tersebut adalah sebuah lembaga pelayanan sosial yang 

telah cukup lama berkecipung dalam memberikan pelayanan dan pertolongan 

sosial. Namun di dalamnya belum memiliki seorang pekerja sosial murni dari 

pendidikan pekerja sosial, dapat dikatakan bahwa mereka adalah para 

relawan/volunteer pengajar tahfidz al-Qur’an di Rumah Tadabbur al-Qur’an di 

kota Kendari. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan terhitung setelah 

proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan penelitian.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang diambil adalah kualitatif yaitu data yang meliputi biografi 

lembaga, riwayat tenaga volunteer dan jumlah  volunteer. 

2. Sumber data  

Data yang diperlukan peneliti bersumber dari: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari lapangan penelitian, 

khususnya kepala Rumah Tadabbur al-Qur’an kota Kendari 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber penunjang yang diperoleh dari buku-

buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih langsung.
2
 

Wawancara akan dilakukan peneliti terhadap informan penelitian. Informan yang 

dipilih adalah orang yang memiliki pengalaman langsung tentang persoalan yang 

kita angkat. Informan adalah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk 

mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan 

informan.
3
 Informan dari wawancara yang peneliti lakukan di Rumah Tadabbur 

al-Qur’an (RTQ) kota Kendari ditujukan kepada kepala lembaga, pembina, 

pengurus dan volunteer pengajar tahfidz al-Qur’an. 
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2. Observasi Partisipan 

Peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi partisipan karena 

peneliti merupakan salah satu volunteer yang mulai bergabung sejak tahun 2016. 

Selama melakukan observasi, peneliti mendapatkan banyak informan baik dari 

para volunteer maupun para pengurus Rumah Tadabbur al-Qur’an kota Kendari 

sendiri. Pengamatan dilakukan peneliti pada saat terjadi aktivitas yang 

berhubungan dengan penelitian dan wawancara mendalam dengan narasumber. 

Observasi dibantu dengan buku catatan kecil yang biasa peneliti bawa kemana-

mana guna menulis hal-hal atau inti-inti penting selama melakukan observasi, 

kamera guna mendapatkan data secara visual, dan tape recorder untuk 

mendapatkan data audio. Observasi mempererat hubungan antara peneliti dengan 

informan di Rumah Tadabbur al-Qur’an  (RTQ) kota Kendari, sehingga data yang 

diperoleh semakin leluasa. Lebih dari itu, keterbukaan informan juga akan 

semakin lebar. Peneliti merasakan bagaimana sebuah pengamatan di lapangan 

sangat menarik bagi peneliti. Bagian yang paling penting dalam observasi adalah 

memasuki lokasi. Termaksud didalamnya adalah bekal etika, bahasa, dan segala 

tata aturan main di lingkup lapangan perlu disiapkan.
4
 

3. Dokumentasi  

Selain data yang terwujud dari hasil wawancara, peneliti juga mencari data 

menggunakan teknik atau metode dokumentasi, yaitu data yang terwujud dari 

hasil tulisan. Sumber data tertulis ini sangat beragam, antara lain: dokumen 
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pribadi, dokumen instansi/kantor, fotgrafi, film, dan audio cassete.
5
 Di sini 

peneliti mengumpulkan data-data baik secara tertulis maupun visual, data tersebut 

berupa kegiatan langsung yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga volunteer di 

Rumah Tadabbur al-Qur’an (RTQ) kota Kendari. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Proses pengolahan data mengikuti  teori  Miles  dan  Huberman, sebagaimana 

yang dikutip dalam buku Sugiyono bahwa proses pengolahan data melalui tiga 

tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

data.
6
 Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemustan perhatian, 

pengabtraksian dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir.
7
 Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam 

penelitian ini, pertama  peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggali 

informasi tentang gambaran umum, data lain, bagaimana pengelolaan tenaga 

volunteer , dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kedua adalah peneliti 

menyederhanakan data yang sudah terkumpul dari sumber-sumber dan informan, 

ketiga peneliti mulai melakukan pengambilan tindakan dengan menulis hasil akhir 
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dari penelitian, selanjutnya tahap keempat  yaitu pengambilan kesimpulan dari 

data yang sudah di peroleh selama di lapangan.  

2. Penyajian data (display data) 

Setlah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu penyajian data. 

Penyajian data diartikan sebagai penyusunan data yang diperoleh dari survei 

dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan, sehingga 

data yang telah diperoleh dapat disajikan menjadi informasi yang berarti. 

Penyajian data ini bertujuan guna memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan.
8
 Penyajian yang sifatnya kualitatif seperti sikap, perilaku, pernyataan 

disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3. Penarikan kesimpulam dan verifikasi data 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka yang selanjutnya 

adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan yaitu teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

mencari makan data yang nasih kabur, penuh keraguan, tetapi dengan 

bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan 

dengan mengelolah data di lapangan. 

F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu diterpkan keabsahan data yang biasa atau 

tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya jawaban dari 

informan yang tidak jujur, pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi yaitu: 
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Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau 

sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan 

dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode dan waktu.
9
 

 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi 

dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

3. Triangulasi waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan wawancara dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 
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