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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1  Jenis  Penelitian  

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran  secara menyeluruh  dan sistematis. 

Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang  

diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.  

 Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif,  di mana peneliti 

ini  menggunakan dan menjelaskan  situasi dan lokasi yang terjadi, setelah melakukan 

observasi dan wawancara yang berkaitan dengan  Pengurus Masjid dalam meningkatkan 

pemahaman para Jamaah di Masjid Nurul Amin  Kota Kendari.  Moleong ( 2002 ) bahwa 

pendekatan  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian yang  mengadilkan data deskriptif  berupa 

kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang   yang alamiah dan perilaku yang dimati. 

Sedangkan  menurut Sugiono   ( 2009 ). Dalam 

Dalam penelitian  kualitatif pengumpulan data di lakukan pada natural setting (Kondisi yang 

alamiah.  

Jadi penelitian bini berusaha untuk menggambarkan secara tekstual mengenai manajemen 

pembinaan jamaah masjid Nurul  Amin.  

3.2  Lokasi dan  Waktu Penelitian   

Lokasi penelitian yakni   di  Masjid Nurul Amin  Kelurahan Mata Iwoi  Kecamatan Wua- 

Wua Kota Kendari hasil penelitian ini telah seminarkan pada tanggal 25 Mei 2022   
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3.3  Sumber  Data  

a. Sumber data primer, yaitu sumber   utama  yang diwawancarai  secara mendalam 

sebagai  informan kunci. Adapun yang menjadi sumber  atau informan kunci adalah 

Ketua pengurus masjid Drs. H. Zainal Abidin, imam masjid yakni Maksum, marbot 

masjid, dan tokoh agama. 

b. Sumber data sekunder, yaitu berupa  dokumentasi  hasil wawancara,  buku – buku yang 

relevan dengan pembahasan mengenai Manajemen Pengurus Masjid dalam 

meningkatkan Pemahaman para Jamaah  di Masjid  Nurul Amin.   

3.4   Teknik Pengumpulan Data  

Seorang penulis harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan 

data merupakan  prosedur yang merupakan yang sangat menentukan baik tidaknya suatu 

penelitian.  Metode Pengumpulan Data adalah  Teknik atau  cara -cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan dalam  penulisan skripsi secara 

umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian  lapangan.  

Adapun Metode pengumpulan data  yang digunakan peneliti sebagai  berikut:  

a. Metode Wawancara  (Interviu  )  

Teknik Wawancara ( interviu ) adalah teknik pencarian data atau  informasi mendalam  

yang diajukan  kepada Masyarakat setempat dan informasi dalam bentuk tanya jawab.  

b. Metode  Observasi  

Observasi adalah  metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung dalam penelitian itu penulis menggunakan jenis 

observasi  secara langsung mengamati di lokasi  penelitian Observasi ini penulis 
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gunakan untuk mencari data tentang sarana dan prasarana yang di gunakan  pengurus 

Masjid dalam pemahaman para Jamaah Studi Dokumentasi  

 Studi dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen, 

memilih  dokumen sesuai dengan penelitian. Menerangkan dan mencatat serta 

menafsirkan  data ketika menerima pemahaman dari pengurus Masjid. 

3.5     Teknik Analisis Data   

  Analisis data di perlukan untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian 

dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik yang hendaknya menjadi pedoman oleh peneliti, sebagai mana diketahui 

oleh Bogdan dalam Sugiyono (2016) bahwa karakteristik penelitian kualitatif  di 

antaranya  

a. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama  ( Ke Instrumen) untuk  

b. Menhape datangi secara langsung informan sebagai sumber penelitian 

c. Instrumen  sebagai perlengkapan di dalam penelitian ini adalah; Manusia yang 

melihat, mendengar, menyaksikan apa yang sedang terjadi sedang perlengkapan 

lainya sebagai alat bantu adalah; berupa  hape  untuk merekam, ,mengambil gambar 

dan  Pulpen untuk menulis  dan Buku untuk Mencatat  

d. Mengimplementasikan  data yang di kumpulkan dalam penelitian i i lebih 

cenderung kata- dari pada angka.  

e. Menjelaskan hasil penelitian lebih menekankan kep pada proses, tidak semata-

kepada hasil.  

f. Melalui analisis induktif, peneliti menggunakan makna dari keadaan yang  terjadi.  

g. Menggunakan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.  
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Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan 

setelah data lapangan terkumpul. Data penelitian ini berupa data lisan (berupa tuturan) 

data tertulis serta foto . Data lisan dan data tulis tersebut diperoleh melalui wawancara 

terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto  merupakan data 

yang berfungsi mendeskripsikan satu hal berada maupun kejadian melalui observasi 

dan wawancara, maka data-data tersebut diolah dan di analisis untuk diperoleh 

kesimpulan prosedur dalam analisis data ini adalah sebagai berikut 

1. Reduksi  Data  ( data Reduction)   

Data yang diperoleh di lapangan di catat secara detail oleh peneliti. Jumlah data 

diperoleh akan semakin bertambah banyak sehingga peneliti melakukan reduksi 

data. Proses reduksi data dalam penelitian ini terdiri dari pemilihan dari hasil -hasil 

yang berhubungan dengan aspek-aspek  penting berkaitan dengan manajemen 

pengurus masjid dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah masjid 

Nurul Amin. 

2. Penyajian Data  

Setelah data di reduksi , maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Paling 

sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teps yang bersifat naratif, penyajian data diikuti oleh mengumpulkan data-data 

yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara dan pengamatan yang 

lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi  data untuk 

diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. 

3. Pengambilan kesimpulan dan Verifikasi Data 

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif yaitu kesimpulan dan verifikasi 

data. Setelah peneliti menarik kesimpulan dan hasil penelitian, peneliti mempelajari 
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dan memahami kembali data-data hasil penelitian menerima pertimbangan kepada 

sebagai pihak mengenai data-data yang diperoleh di lapangan. Isi kesimpulan 

tersebut akan menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang ditentukan oleh 

peneliti. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan ini menggunakan teknik triangulasi yakni teknik menguji keabsahan data 

memanfaatkan alternatif lain di luar data yang ada untuk kepentingan penyajian 

keabsahan data. Keabsahan data-data sebagai bahan perbandingan terhadap data 

yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data 

yang terdiri dari sumber dari teknik dan waktu. 

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dari dan mengecek 

kembali kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi 

dengan data wawancara, sehingga dapat di simpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara 

dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 

a. Teknik perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali di lapangan 

melakukan pengamatan dan dari wawancara dengan sumber data yang 

pernah di temui maupun sumber data yang baru. Hal ini dilakukan untuk 

mengecek kembali apakah data yang diberikan oleh sumber data selama 

ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. 
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b. Ketekunan kedisiplinan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

ditemukan itu salah atau tidak. 

  

    

  


