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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah

diketahui 45 .Aktifitas yang penulis maksudkan disini ialah pengajian yang

diadakan di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematik dari suatu aktifitas, kemudian dideskipsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil

pengamatan dan pengkajian dilapangan, dimana hasil yang akan dimunculkan

bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. Oleh

karena itu, penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskiptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan prilaku serta keadan yang dapat diamati46.

Jadi peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif dengan

responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu

makna peristiwa interaksi47.

45 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D(Bandung :
Alvabeta,2006), hal. 4

46 Lexi J. Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya,
2000), hal. 38

47 Husain Usmani, Metodologi Penelitian Social (Jakarta : Bumi Aksara, 1995),
hal. 18
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

Peneliti menentukan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa,

sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, sehingga kemungkinan

besar pemudanya akan mengikuti kegiatan keagamaan. Selain itu juga di

Kelurahan ini terdapat banyak forum atau Kelompok-kelompok pengajian

yang dilakukan secara rutin,

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan saat pertama kali proposal penelitian ini

dirampungkan yakni pada tanggal 4 Maret dan akan terus berjalan sampai

menuju pada tahap akhir penulisan Skripsi.

C. Metode Penentuan Subyek

Adapun yang menjadi subjek atau sumber data penelitian ini adalah :

a. Ustadz Pengajian Remaja Kelurahan Kambu Kota Kendari.

b. Anak didik/remaja yang senantisa mengikuti Aktifitas pengajian yang

dilaksanakan di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

c. Seluruh Ta’mir Masjid yang ada di  Kelurahan Kambu Kota Kendari.
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D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung kelancaran tugas pengumpulan data, maka diperlukan

metode yang tepat, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

membawa buku-buku informan (Remaja masjid dan Ustadz) yang

berhubungan dengan penelitian ini.

2. Field research, yaitu mengadakan penelitian dilapangan yang menjadi

objek dengan mengunakan beberapa cara sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan), yaitu “ Metode pengumpulan data dengan

cara pengamatan dan pencatatan dengan fenomena-fenomena yang

diselidiki”. 48 Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan-

pengmatan yang tentang pengajian-pengajian yang di laksanakan di

seluruh Masjid Di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

b. Interview (wawancara), pengumpulan data-data melalui tanya jawab

secara langsung. Yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan

pada tujuan penelitan“. 49 Dalam hal ini penulis akan mengadakan

wawancara dengan ustadz dan Ta’mir Masjid yang ada di Kelurahan

Kambu Kota Kendari. Dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk

mengetahui materi-materi yang diberikan kepada remaja, jadwal

pengajian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

48 Sutrisno Hadi. Metodologi Research jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),
hal.136

49Ibid. hal. 202
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c. Dokumentasi yaitu upaya pengumpulan data yang diambil dari

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan variabel penelitian

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen,

agenda dan lain sebagainya50.

Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan arsip data sebagai bahan

acuan penulis dalam melakukan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengunakan metode analisis model

Matteu B. Milles dan A Michael Huberman yang mengatakan bahwa analisis

terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu dengan cara

sebagai berikut  :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumusan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data “ kasar”

yang mencul dari cacatan  tertulis dilapangan.

2. Display data atau penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun

yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakkan.

3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu teknis analisis data yang

dilakukan oleh penulis dalam rangka mencari makna data dan

menyimpulkannya. Pada awal kesimpulan data masih sangat kabur, penuh

50Ibid. hal. 202.
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keraguan dengan pertambahannya data maka dapat ditarik kesimpulan dari

pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelolah data dilapangan51.

Artinya data yang terkumpul dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan

tertentu yakni memcermati pola tindakkan individu yang dianggap penting

sehingga menghasilkan deskripsi/penjelasan, kemudian mengidentifikasikan dan

selanjutnya hasil-hasil penelitian akan diinterpretasikan melalui penjelasan-

penjelasan deskriptif mengenai Nilai-Nilai Edukatif Dalam Aktifitas Pengajian

Remaja  Di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan derajat

kepercayaan data, dalam penelitian kualitatif ditentukan keabsahan data-data

untuk menghindari data yang bias dan tidak valid serta sebagai usaha

meningkatkan derajat kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yan

dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah.

Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis mengunakan satu teknik dari

Sembilan teknik yang ditawarkan dalam kajian penelitian kualitatif, yakni teknik

trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

tersebut.Trianggulasi tang akan penulis lakukan disini adalah triangulasi sumber

dengan cara mengecek data dan membandingkn dengan sumber data, yaitu lisan

(informan) dan perbuatan (peristiwa).

51 Mattew B Milles, A Michael Hubarman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan
Tjetjep Rohandi Rosidi ( Jakarta: UI Press,1992), hal. 17-18.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah

Kelurahan Kambu adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan

Kambu, dengan total luas Kelurahan Kambu adalah sebesar 739 Km2.

Adapun luas Kelurahan Kambu dapat dirinci sebagai berikut:

No. Pembagian Lokasi Kambu Jumlah Luas

1. Luas Pemukiman 498 Km2

2. Luas Taman 15 Km2

3. Perkantoran 226 Km2

Jumlah Area 739 Km2

Catatan: Data ini dimbil pada tanggal 7 Mei 2014.52

52Pengambilan Data tentang luas daerah Kelurahan Kambu Kota Kendari tanggal 7 Mei
2014.


