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BAB III 

METODE PENILITIAN 

3.1 Jenis Peneliatian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian ‗kualitatif deskripsi penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suat aktifitas dengan tujuan 

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui‖ 

(Sugiono, 2013, h. 12) 

Menurut Maleong, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta 

keadaan yang dapat diamati. (Lexi moleang, 2012). 

Berdasarkan perspektif di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif dilapangan penelitian (field 

research) menyangkut peran pengurus mesjid Baitul Izzah dalam menanamkan 

nilai-nilai keagamaan di Kec. Baruga Kota Kendari, untuk kemudian di telaah, 

ditafsirkan dan diolah secara deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang dari 

konsepsi penelitian. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di masjid Baitul Izzah Kec. Baruga 

Kota Kendari, masjid terletak di Jl. Kapten Piere Tendean dekat pintu 

gerbang IAIN Kendari. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian 

didasarkan pada ciri dan karakter ta‘mir masjid itu sendiri selain itu juga 

lokasi penelitai ini berada tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga 
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dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi. Disamping itu 

juga perhitungan efektifitas dan efensiesi kerja saat penelitian utamanya 

tenaga, waktu, dan biaya.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dimulai 

sejak hasil penelitian ini diseminarkanyaitu pada tanggal 7 Oktober  2020 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

3.3.1   Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah orang-orang yang di anggap 

mengetahui masalah yang diteliti seperti ta‘mir mesjid, tokoh agama, dan 

jama‘ah mesjid Baitul Izzah. 

3.3.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah 

1) Data primer, yakni data-datayang diperoleh dari informan utama yakni  

pengurus mesjid yaitu terdiri dari pembina, ketua ta‘mir masjid dan 

bendahara. 

2) Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informan  tambahan atau 

orang kedua , yakni jama,ah masjid dan tokoh agama  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Observasi (pengamatan langsung) yaitu peneliti mengamati secara 

langsung dan seksama terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di 

lapangan berupa kegiatan yang dilakukan ta‘mir masjid Baitul Izzah  
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2) Wawancara (interview) yakni mengadakan tanya jawab dengan sejumlah 

informan. Informan dalam penelitia ini adalah pengurus mesjid, tokoh 

agama, dan jama‘ah mesjid Baitul Izzah Kec. Baruga kota Kendari. 

3) Dokumentasi yaitu peneliti mencatat dan menyalin data-data  baik dalam 

bentuk foto-foto kearsipan atau bentuk-bentuk dokumen lain yang 

dijadikan bahan acuan melakukan penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menganilis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data dalam penelitian dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan.  

Adapun tahap-tahap analisis data yaitu 

1) Analisis selama di lapangan. Milles dan Huberman dalam Sugiono 

mengemukakan aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara terus 

menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (sugiono, 2013). 

Aktivitas analisis data, yaitu data reduction data display, dan conclusion 

drawing verification 

2) Reduksi Data (Data reducation)semua data di lapangan dirangkum dan 

memilih hal-hal yang pokok, mengambil data yang pokok, mengambil data 

yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian ini. 

3) Penyajian data (data Display) setelah direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penetian kualitatif penyajian data ini 
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dapat dilakukan dalam bentuk tabel, urain sngkat bagan dan hubungan 

antara kategori. 

4) Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan penarikan kesimpulan. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi yaitu pengujian data dengan memanfaatkan sesuatuyang lain 

diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan. Sehingga data yang 

telah ada difilter kembali diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang 

valid dan aktual terpercaya. Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan 

Triangulasisebagai berikut: 

1) Triangulasi teknik, yaitu mengunanakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

mengunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dan 

dokumentasiuntuk sumber data yang sama secara serempak. 

2) Triangulasi sumber, yaitu untuk rnendaptkan data dari sumber yang 

berbeda-berbeda dengan teknik yang sama. 

3) Tringulasi waktu untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 

 

 

 

 


