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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Nugrahani (2014) mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang akan diteliti.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Akan tetapi, data-datanya berupa kata-kata yang berasal dari wawancara 

dan penelitian yang di dalamnya mengutamakan pendeskripsian secara analisis 

tentang suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat 

proses tersebut. Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif kualitatif karena 

peneliti akan menganilis dan menguraikan mengenai metode bimbingan agama 

Islam pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Kendari. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan 

Maret sampai pada bulan Juni 2022. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. Alasan peneliti 

memilih lokasi di LPKA Kelas II Kendari karena banyaknya kasus anak yang 

menyebabkan anak dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak kejahatan. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan agama 

Islam yang dilakukan oleh seksi pembinaan dan yayasan niru nabi pada anak 
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binaan. Selain itu, peneliti juga igin mengetahui efek dari pelaksanaan bimbingan 

agama Islam tersebut. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data 

yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya data yang didapatkan dari 

narasumber atau informan (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini sumber data 

primer diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak LPKA khususnya seksi 

pembinaan yaitu bapak Mashudan dan bapak Muhammad Alfar, kemudian 

wawancara dengan yayasan niru nabi yaitu saudara Saudara Abd Rijal dan 

saudara Lutfi Rahmat, kemudian bapak Efendi Wahyudi selaku Kepala LPKA, 

dan 8 orang anak binaan yaitu, saudara R, J, E W, M R, I M, L L A, M W S, dan I 

S 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang dijelaskan oleh Sarwono (2006) dalam bukunya yang 

berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” bahwa data sekunder 

adalah data yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai 

sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab permasalahan yang 

diteliti. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Adapun data 

sekunder pada penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal, seperti jurnal manajemen 

dan pendidikan islam, jurnal hukum, jurnal jurnal bimbingan dan konseling Islam, 

Jurnal IAIN Metro dan masih banyak lagi sesuai daftar pustaka pada penelitian 

ini. Kemudian dari buku- buku, seperti buku pokok-pokok pikiran tentang 
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bimbingan dan penyuluhan agama, kemudian artikel, skripsi, dan dokumentasi 

pelaksanaan bimbingan agama Islam di LPKA kelas II Kendari. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Gordon E Mills (2003) dalam Herdiansyah (2013) “Observasi adalah 

sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat 

serangkaian perilaku atau jalanya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, 

serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu 

sistem tersebut”. Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena yang telah diselidiki di LPKA. 

Pada observasi peneliti mengetahui gambaran umum dan keadaan LPKA, 

mengetahui pembinaan-pembinaan yang ada di LPKA yang salah satunya adalah 

pembinaan keagamaan/kerohanian dan mengamati proses pelaksanaan bimbingan 

agama Islam pada anak binaan. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Arikunto (1993) dalam Samsu (2017) “wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh  informasi dari 

terwawancara”. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti adalah kepada 

pihak yang memberikan bimbingan agama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Kendari yaitu seksi pembinaan oleh bapak Mashudan dan 

bapak Alfar, kemudian yayasan niru nabi oleh saudara Saudara Abd Rijal dan 

Lutfi Rahmat, kemudian dengan bapak Efendi Wahyudi selaku kepala LPKA 
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Kelas II kendari, dan 8 orang anak binaan dengan berpedoman pada pedoman 

wawancara.  Guna untuk dapat memperoleh informasi/data terkait pelaksanaan 

bimbingan agama Islam di LPKA Kelas II Kendari, kemudian metode dan faktor 

pendukung serta penghambat dalam memberikan bimbingan agama Islam pada 

anak binaan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik yang menggunakan catatan tertulis 

tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Data statistic, 

jurnal, dan semua dokumen yang mendukung penelitian. Teknik ini digunakan 

untuk melengkapi data primer melalui wawancara. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan pokok bahasan dan foto-foto keadan 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), file terkait LPKA, rekaman selama 

wawancara, dan lain sebaginya 

3.5 Instrumen Data 

Penelitian ini, memiliki instrument utama adalah peneliti sendiri atau 

orang lain yang membantu peneliti (informan) dalam pengumpulan data. Cara 

peneliti mengumpulkan data yaitu dengan cara mengamati, bertanya, meminta, 

mendengar dan mengambil data penelitian. Peneliti yang berperan sebagai 

instrument utama, dan memerlukan bantuan, yaitu panduan atau pedoman 

wawancara yang berupa daftar informasi atau pertanyaan-pertanyaan penelitian 

yang akan dikumpulkan, dan juga memerlukan jawaban panjang dari informan. 

Dalam proses wawancara ini selain pedoman wawancara peneliti juga 

membutuhkan alat rekaman, yang dapat digunakan apabila peneliti mengalami 
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kesulitan dalam mencatat hasil wawancara dikarenakan hasil wawancara yang 

banyak atau panjang. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Nugrahani (2014), analisis data 

model interaktif ini memiliki tiga komponen,  yaitu: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan semua data yang diperoleh dilapangan 

dianalisis, dibuat rangkuman, dan dipilih kemudian di fokuskan pada hal-hal yang 

penting. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan 

dengan bimbingan agama Islam yang diberikan pada anak binaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, baik itu data dari hasil 

observasi maupun wawancara. Kemudian memilah data relevan yang didapatkan 

untuk menguatkan data penelitian ini. 

3.6.2 Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

jumlah data yang banyak masih dapat dikuasai dan dipilih secara fisik setelahnya 

data kemudian disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian 

dalam bentuk text narrative (uraian singkat) terhadap data dan informasi yang 

didapatkan mengenai bimbingan agama Islam yang diberikan pada anak binaan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. Penyajian-

penyajian di susun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. 
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3.6.3 Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan adalah teknik menganalisis data yang diperoleh 

dengan mencari relevan yang diperoleh dari lapangan diuraikan, ditentukan 

maknanya dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang ada. Langkah yang dapat dilakukan dalam mengolah data yang sudah 

didapatkan di lapangan yaitu; mengedit data, membaca, menelaah, menghimpun 

sumber data. Dan mengklasifikasi data sehingga masalah dapat dilihat dari seluruh 

hasil wawancara mengenai bimbingan agama Islam yang diberikan pada anak 

binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh kepercayaan (trustworthiness) data, tentunya 

diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Pemeriksaan keabsahan bisa dilakukan melalui metode trianggulasi, 

Moleong (2002) menyatakan bahwa teknik bahwa yang digunakan adalah teknik 

triangulasi, yaitu sebagai berikut : 

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data. Dalam hal ini 

peneliti membandingkan atau memeriksa ulang informasi yang telah diperoleh di 

lapangan dengan mencocokan jawaban dari setiap informan yang diwawancarai, 

misalnya jawaban-jawaban dari informan seksi pembinaan dan yayasan niru nabi 

di konfimasi kembali dengan jawaban-jawaban anak binaan. 

3.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam 
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penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan kembali atas data dan 

informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan dengan 

teknik yang berbeda, melakukan observasi, dokumentasi atau pengamatan ulang. 

3.7.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu seperti yang diketahui bahwa waktu dapat 

mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. 

Informasi yang diberikan informan kepada peneliti biasa berbeda yang diberikan 

pada waktu yang berbeda. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, maka peneliti 

akan melakukan pengecekan kembali  wawancara informan dan observasi dalam 

waktu singkat. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara di tanyakan 

kembali kepada informan dengan menanyakan pertanyaan yang sama namun 

dengan waktu yang berbeda, sehingga memperoleh data yang pasti. 
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