BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif kualitatif yang menjelaskan kejadian yang muncul pada saat
penelitian berlangsung, sehingga data yang di kumpulkan berupa
rangkaian kata dan gambar, adapun data yang di perlukan dan didapatkan
di peroleh dari observasi langsung oleh peneliti. Penelitian ini merupakan
penelitin kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan
metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan.
Auerbeach dan Silverstein (2003) menyatakan bahwa, metode
kualitatif adalah sebagai berikut. “Qualitatif research is research that
involves analyzing and interpreting texts and interview in order to
discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon”
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan
interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan
makna dari suatu fenomena.
Dalam hal metode kualitatif, Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow
(2002). Qualitative research involves the use of non-numerical data and
often entails the collection and analysis of narrative data. Qualitative
research methods are particulary useful for gaining rich, in depth
information concerning an issue or problem as well as generation
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solutions. Examples of qualitative research methods include focus group
(where selected individuals participate in a discussion on pre-specified
topic), in-depth interview , and participant observation (where the
researcher acts as both participant and observer in gathering information
concerning an ongoing process). Penelitian kualitatif berkenaan dengan
data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang
bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk
memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau
masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan
fokus group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta,
dalam mengumpulkan data.46
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu secara langsung mendapatkan informasi
mengenai manajemen dakwah Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu
Taqwa di Banjarmasin.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini terdiri dari tujuh orang yaitu satu orang Kepala
Sekolah Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu Taqwa di Banjarmasin,
Ibu Nurul Madinah, S.Ag yang mana sekaligus informan utama dalam
penelitian ini dan enam orang ustadz/ustadzah pada Taman Pendidikan AlQur’an Madinatu Taqwa di Banjarmasin.

46

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif,
enterpretatif, interaktif dan konstruktif, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 3.

35

Objek penelitian ini adalah sasaran yang dijadikan titik perhatian
dalam penelitian ini mengenai manajemen dakwah Taman Pendidikan AlQur’an Madinatu Taqwa di Banjarmasin.
C. Lokasi Penelitian
Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu Taqwa di Banjarmasin
berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 No. 365 RT. 21 Komplek
Masjid At-Taqwa Banjarmasin.
D. Data dan Sumber Data
1. Data primer berupa data pokok yang menyangkut tentang rumusan
masalah yang di teliti, dalam penelitian ini diperoleh data primer
dari hasil wawancara dan observasi mengenai manajemen dakwah
Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu Taqwa di Banjarmasin.
2. Data sekunder yaitu data pendukung atau pelengkap yang penting
untuk melengkapi dan menyempurnakan data dari sumber utama.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data yang
berasal dari Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu Taqwa di
Banjarmasin seperti gambaran umum lokasi penelitian, struktur
organisasi, visi misi dan tujuan, serta data pendukung berupa
buku-buku di perpustakaan, dokumentasi serta media internet yang
berkaitan dengan penelitian yang di lakukan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik
pengumpulan data kualitatif yaitu berupa pengumpula data dalam bentuk
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pernyataan dan deskripsi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data
dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data
primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi
berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in-depth
interview) dan dokumentasi.47
1. Observasi
Observasi

adalah

kemampuan

seseorang

menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu
pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data
yang digunakan untuk himpun data penelitian, data-data penelitian
tersebut dapat diamati oleh peneliti.48
Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar
tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.49 Observasi pada
penelitiana ini yaitu melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap objek penelitian, dalam penelitian ini penulis secara langsung
mengamatinya.
2. Wawancara
Wawancara adalah alat pengumpulan data yang diakukan secara
bertatap muka yang bertujuan untuk menyaring data dan informasi dengan
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jalan bertanya secara lisan dan langsung kepada sumber data.50 Menurut
Esterberg (2002), wawancara adalah merupakan pertemun dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.51
Dalam penelitian ini, penulis langsung melakukan wawancara kepada
informan utama dengan garis besar permasalahan yang di teliti yaitu
tentang manajemen dakwah Taman Pendidikan Al-Qur’an Madinatu
Taqwa di Banjarmasin.
3. Dokumentasi
Suharsimi Arikunto (2006:231), memberikan penjelasan bahwa
metode dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. 52
Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat, membaca,
mempelajari kemudian mencatat data yang berhubungan dengan objek
penelitian, juga dengan menggali data melalui dokumentasi ataupun arsipasrip yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis,
dokumentasi ini dilakukan oleh penulis di Taman Pendidikan Madnatu
Taqwa di Banjarmasin.
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C. Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif,
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984),
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu data reduction
(reduksi/merangkum hal-hal pokok), data display (penyajian data), dan
conclusion drawing/verification (kesimpulan).53
Data collection (pengumpulan data) dalam penelitian kualitatif
pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Data reduction
(reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan
polanya. Data display (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart
dan sejenisnya. Conclusion drawing/verification adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.54
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