BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)
yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi
penelitian untuk menggali data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan
menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan fenomenafenomena yang tidak menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif
digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku,
gerakan sosial dan hubungan kekerabatan.1
Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis dengan apa adanya untuk
memperoleh informasi mengenal keadaan saat ini.2
Jadi penelitian ini adalah kualitatif deskriftif merupakan penelitian yang
memberikan gambaran suatu peristiwa tanpa mengunakan hitungan angka
atau statistik dalam mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggambarkan
bagaimana memanajemen sebuah masjid guna tercapainya fungsi dan tujuan
dari sebuah masjid.
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Masjid Raya Sabilal
Muhtadin yang terletak tepatnya di Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan.
B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek Penelitian ini adalah pimpinan dan jajaran pengurus Badan
Pengelola Masjid Raya Sabilah Muhtadin Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kalimantan Selatan periode 2018-2020
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah manajeman dakwah Islamiyah masjid Sabilal
Muhtadin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan.
C. Data dan Sumber data
1. Data
Data yang digali dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi
penelitian atau objek penelitian.3 Adapun data primer yang dimaksud
adalah data yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Masjid Raya Sabilal
Muhtadin, yang berhubungan dengan manajemen dakwah.
b. Data Sekunder adalah data pelengkap yang memperjelas dan melengkapi
data primer yang di peroleh dari literatur yang mendukung penelitian data
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primer seperti buku-buku, interview, dan foto yang berhubungan dengan
penelitian.4
2. Sumber data
Sumber data yang dibahas dalam penelitian ini adalah informasi langsung
yang didapat dari hasil wawancara yang disebut dengan responden, apabila
peneliti menggunakan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda,
gerak atau proses tertentu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka
yang menjadi sumber datanya adalah dokumen atau catatan yang bersumber
pada Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
D. Metode danTehnik Pengumpulan Data
1. Metode
Penelitian ini menggunakan teknik field research, yaitu penulis secara
langsung terjung ke lokasi penelitian untuk mengenali dan mengumpulkan
data.
2. Tehnik Pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka
penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Observasi atau pengamatan dapat didefinidikan sebagai” perhatian yang
berfokus terhadap kejadian, gejala,atau sesuatu”.5 Adapun yang dimaksud
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observasi dalam penelitian ini adalah melihat langsung ke tampat
penelitian yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
b. Wawancara, wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan
oleh peneliti dan diajukan kepada seorang mengenai topik penelitian
secara tatap muka, dan penelitian merekan jawaban-jawaban sendiri.
c. Dokumentasi, dokomentasi adalah metode yaitu mencari data mengenai
hal-hal yang bersangkutan denga penelitian, yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, foto-foto,prasasti dan dokumen-dokumen.6
E. Tehnik Analisis dan Pengolahan Data
1. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data melalui
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi agar mudah untuk
dipahami.
Dalam penelitian ini, data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara
deskriptif kualitatif yang berupa uraian-uraian yang dapat memberikan
gambaran tentang data yang telah ditemukan di lapangan, selanjutnya
dianalisis dengan memberikan penafsiran-penafsiran sesuai kenyataan,
kemudian ditambah penjelasan-penjelasan dengan menggunakan pendapat
berdasarkan pengetahuan yang peneliti miliki.
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2. Pengolahan Data
a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan data berbagi informasi baik dari
data primer dan maupun sekunder.
b. Klasifikasi

data,

yaitu

mengelompokan

data-data

yang

telah

dikumpulkan untuk disesuaikan dengan jenis dan keperluan peneliti
c. Editing data, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah
terhimpun untuk menyaring, mempelajari dan melengkapi data sesuai
tujuan peneliti.
d. Interpretasi data, yaitu penulis memberikan penjelasan data-data yang
telah terkumpul agar lebih jelas dan mudah dipahami.
F. Prosedur Penelitian
1.

Tahap Perencanaan
a. Penjajakan awal kelokasi penelitian.
b. Setelah menentukan masalah, maka penulis berkonsultasi dengan
dosen pembimbing akademik kemudian membuat desain proposal
skripsi.
c. Menyerahkan proposal skripsi kepada Tim Skripsi dan mohon
persetujuan judul.

2. Tahap persiapan
a. Melaksanakan seminar desain proposal skripsi.
b. Revisi proposal skripsi dengan berpedoman kepada hasil seminar dan
petunjuk Bapak/Ibu pembimbing.
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3. Tahap pelaksanaan
a. Melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
b. Pengolahan data-data yang telah dikumpulkan.
c. Melakukan analisis data.
d. Menyimpulkan hasil penelitian.
4. Tahap penyusunan laporan
a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi.
c. Selanjutnya akan diperbanyak untuk dipertanggungjawabkan pada
sidang munaqasah skripsi.

