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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

dengan melakukan observasi dan penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis dan bukan angka. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

yakni suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

apa yang ada. Hal ini dapat dilakukan baik mengenai kondisi atau hubungan yang 

ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau 

efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang. Studi deskriptif 

terutama berkenaan dengan masa kini, meskipun tidak jarang juga 

memperhitungkan peristiwa masa lampau dan pengaruhnya terhadap kondisi masa 

kini. 75 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA 

Kendari. Tempat ini merupakan salah lembaga pemasyarakatan di Sulawesi 

Tenggara yang menampung para narapidana baik pembunuhan, pencurian, 

narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, menarik untuk 

dilakukan penelitian tentang manajemen pembinaan keagamaan Islam di lembaga 

 
75Faisal Sanapiah, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982),  
hlm. 119 
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ini. Kemudian, penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 sampai 

selesai. 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, Pegawai/Staf Lapas Kelas IIA Kendari, Mitra 

Pembina Keagamaan, Narapidana, dan Mantan Narapidana Lapas Kelas IIA 

Kendari.  Kemudian, data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan 

yang disebut sebagai bahan hukum. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri atas: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan 

Tahanan Rumah Negara 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dan berkaitan 

dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, jurnal, dan lainnya. Beberapa 

referensinya yaitu: 

1. Buku “Asas Manajemen” karya Usman Effendi; 

2. Buku “Sistem Baru Pembinaan Narapidana” karya Harsono 

3. Buku “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan 

Pidana” karya Petrus dan Simonangkis; 

4. Buku “Dasar-Dasar Manajemen” karya Manulang; 
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5. Buku “Ilmu Pendidikan Islam” karya Ramayulis; 

6. Buku “Dasar-Dasar Manajemen” karya George R.Terry dan Lasie W. 

Rue; 

7. Buku “Asas-asas Manajemen” karya Winardi; 

8. Buku “Manajemen Lembaga Pendidikan Islam” karya Syaruddin; 

9. Buku “Manajemen Berbasis Sekolah” karya Mulyasa; dan lainnya. 

c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 

Kamus Inggris-Indonesia. 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Observasi. 

Observasi adalah “Kegiatan pemuatan perhatian sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, 

pendengaran, pengecapan.”76 Dengan menggunakan metode ini, peneliti 

mengamati secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan lokasi penelitian 

secara konkrit. 

2. Metode Interview 

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.77 Jadi peneliti 

mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

 
76 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010),  hlm. 133 
77Ibid, hlm. 132 
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terutama yang terkait dalam permasalahan penelitian ini seperti wawancara 

kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, Kepala 

BIMNADIK Lapas Kelas IIA Kendari, Kepala Subseksi Kemasyarakatan 

dan Perawatan, ustad, narapidana, dan mantan narapidana Lapas Kelas IIA 

Kendari.   

3. Metode Dokumentasi.  

Metode dokumentasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya 

merupakan setiap pernyataan yang tertulis oleh seseorang atau lembaga 

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Catatan dapat berupa secarik 

kertas yang berisi tulisan mengenai kenyataan, bukti ataupun informasi, 

dapat pula berupa foto, pita recording slide.78 Adapun dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen berhubungan dengan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari berupa profil, visi misi, sarana 

prasarana, kegiatan keagamaan, dan lainnya. 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses menyusun atau mengolah data agar dapat 

ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moleong berpendapat bahwa analisis data 

dapat juga dimaksutkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang 

berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.79 Data yang baru didapat 

terdiri dari catatan lapanganyang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi pada masalah tentang perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil 

 
78 Sedarmayanti dan Hidayat Syarifuddin, Metodologi PenelitianI, (Bandung: Mandar 

Maju, 2002), hlm. 86 
79 Moleong, Metodologi.., hlm. 87 
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manajemen pembinaan keagamaan Islam pada narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Proses analisis dilakukan dengan cara 

menyusun, menghubungkan, mereduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data. Untuk itu data yang 

didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang 

terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dimana prosesnya 

berlangsung secara sekuler selama penelitian berlangsung.80 Pada tahap awal 

pengumpulan data, penelitian masih melebar dan belum terlihat dengan jelas, 

sedangkan observasi masih bersifat umum dan luas. Setelah penelitian semakin 

jelas maka peneliti mengunakan penelitian yang lebih berstruktur untuk 

mendapatkan data yang lebih spesifik.   

1. Reduksi Data  

Setelah data penelitian yang diperlukan terkumpul, maka perlu dilakukan 

reduksi data agar tidak bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam 

pengelompokan serta dalam menyimpulkan data. Reduksi data dalam hal ini 

merupakan suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data mentah/ kasar yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, mengungkapkan hal-hal yang penting, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar 

lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Adapun 

data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam 

 
80 Ibid. 
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tentang kegiatan manajemen pembinaan pendidikan agam Islam pada narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Penyajian data 

merupakan suatu proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun 

yang memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Proses penyajian data ini 

adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh 

agar mudah dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami 

apa yang sedang terjadi pada ruang lingkup penelitian dan apa yang akan 

dilakukan peneliti untuk mengatasinya.  

3. Kesimpulan   

Data penelitian pada pokoknya berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku 

sosial para informan secara keseluruhan yang terkait dengan proses kegiatan 

manajemen pembinaan keagamaan Islam pada narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Aktivitas ini mencakup kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil kegiatan manajemen pembinaan 

keagamaan Islam pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Kendari. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menghindari data yang bias 

atau tidak valid. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Dalam hal ini, penulis 

mempertemukan data yang di peroleh dengan teknik yang berbeda-beda 

misalnya keterangan atau data yang diperoleh dengan teknik wawancara 

disinkronkan dengan data dokumentasi. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam tringgulasi sumber, peneliti 

mengkonfrontir keterangan atau data yang diperoleh dari sumber yang 

berbeda-beda. 

3. Trianggulasi  waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang di kumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara 

sumber masih segar, belum banyak masalah memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


