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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)

yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk

meneliti dan mengamati keberagamaan mekanik yang berkerja sepeda motor di

Kecamatan Mentawabaru Ketapang. Sedangkan metode penelitian yang

digunakan untuk penulisan skripsi adalah metode deskriptif yaitu metode

analisis yang berusaha mendeskripsi dan menginterprestasi apa yang ada (bisa

mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh,

proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang

tengah berkembang)1 dengan pendekatan kualitatif. karena menggambarkan

lokasi penelitian dan mengunakan kuesioner atau wawancara dan mengkaji

keberagamaan mekanik di Kecamatan Mentawabaru Ketapang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di kecamatan

mentawa baru ketapang. mengingat luasnya lokasi penelitian tersebut. maka

penelitian ini dibatasi hanya pada mekanik sepeda motor yang berada di jalan

HM. Arsyad dari kilometer satu sampai dengan kilometer delapan, jalan Kapten

Mulyono, jalan Pelita, Jalan Sparman, Jalan Kopi, Jalan Kembali, Jalan Cilik

1Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan,(Yogyakarta:Andi Offset,1995), hal. 77
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Riwut dan jalan H. ImranKecamatan Mentawabaru Ketapang.

C. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari

mana data dapat di peroleh.2 Data yang di dapat dari hasil penelitian yang terdiri

dari dua bagian berupa data pokok dan data pendukung.

a. Data pokok di dapat dengan hal-hal yang berhubungan

keberagamaan dan apa yang menjadi pengaruh dalam keberagamaan,

dan data identitas responden, meliputi; nama, umur, pendidikan

terakhir, dan alamat

b. Data pendukung berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian

dan data lain yang berhubungan dengan data pokok.Sumber data

dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan:

a. Reponden adalah orang-orang yang memberikan jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan peneliti, yakni para mekanik sepeda motor

yang berada di HM. Arsyad dari kilometer satu sampai dengan

kilometer delapan, jalan Kapten Mulyono, jalan Pelita, Jalan

Sparman, Jalan Kopi, Jalan Kembali, Jalan Cilik Riwut dan jalan

H. Imran Kecamatan Mentawabaru Ketapang.

b. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi

tambahan mengenai gambaran tentang latar penlitian, sebagai

bahan penunjang pelengkap data pokok. Seperti wilayah

2Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 172.
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Kotawaringin Timur Kecamatan Mentawabaru Ketapang itu

sendiri dan bagaimana karakteristik lingkungan mekanik.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek di sini adalah para mekaniksepeda motor di Kecamatan

Mentawabaru Ketapang, bengkel yang akan diteliti berada di jalan HM.

Arsyad dari kilometer satu sampai dengan kilometer delapan, jalan

Kapten Mulyono dan jalan H. Imran Kecamatan Mentawabaru

Ketapang.Dimana satu bengkel diambil subjek penelitiannya satu

mekanik.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksudkan disiniadalah bagaimana

keberagamaanmekanik bengkel di Kecamatan Mentawabaru Ketapang.

E. Prosedur Pengumpukan Data

a. Observasi,pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang

tampak pada objek penelitian, disini penulis langsung terjun kelapangan

untuk, meneliti, melihat, dan mencari data apa yang di dapat.

b. Wawancara, wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data

yang sesuai dengan menggunakan panduan wawancara, dan

memberikan tanya jawab kepada responden untuk memperoleh data

data yang di perlukan.
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c. Dokumenter, pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-

catanan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara

meneliti dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah

tersebut.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang di tempuh

sebagai berikut;

a. Koreksi Data, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan, agar

data bersih, rapi dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau

menganalisis.

b. Editing Data, menyeleksi kembali data-data yang sudah terkumpul,

c. Klasifikasi data, mengelompokan kembali data-data yang sudah

terkumpul.

d. Interprestasi data, memberikan penjelasan terhadap data yang telah

tersajikan sehingga memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi.3 Dengan menganalisis peneliti diharapakan untuk

3Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 335.
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merangkai dan mencari data dengan menelaah, mengelompokan, dan

memverifikasi sehingga mampu untuk meanalisa data yang didapat

Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya diuraikan

dalam bentuk penyajian data dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu

dengan cara menguraikan data dengan kata-kata kemudian data dianalisis

sesuai dengan kaidah yang digunakan dalam penelitian ilmiah


