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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiels research 

(penelitian lapangan), yaitu meneliti tentang pengamalan puasa sunnah senin 

kamis pada mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. Penelitian lapangan ini adalah 

penelitian yang bisa langsung dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian 

atau fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar wilayah penelitian, sehingga 

dengan demikian peneliti bisa mendapatkan data secara baik dan jelas. Biasanya 

penelitian lapangan ini juga digunakan untuk menyusun laporan ilmiah dengan 

alat rekaman, pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis.1 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang yang secara individual maupun kelompok.2

                                                             
1Abdurahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h. 96. 

 
2Nana Syaodih  Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 70. 
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Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan 

mendeskripsikan data-data hasil penelitian tentang pengamalan puasa sunnah 

senin kamis pada mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran 

Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Menurut Spradley (1979) subjek penelitian merupakan sumber informasi. 3 

Sanafiah Faisal dalam bukunya Format-Format Penelitian Sosial, menjelaskan 

istilah subjek penelitian menunjuk pada orang/ individu atau kelompok yang 

dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti.4 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah mahasantri yang mengamalkan puasa sunnah senin kamis dan ustadzah 

pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin 

Timur kota Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan variable penelitian, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variable adalah objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.5 

                                                             
3Basroni dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  h. 

188. 

 
4Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 109. 

 
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), h. 91.  
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Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah pengamalan puasa sunnah senin kamis pada mahasantri pondok tahfidz 

Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta (penjabaran 

kalimat) maupun angka. Data dalam penelitian merupakan bahan keterangan 

sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data dapat 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.6 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan 

data penunjang.  

a. Data pokok 

Data pokok tentang pengamalan puasa sunnah senin kamis pada 

mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota Banjarmasin, yang meliputi: 

1) Data  pengamalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamalan 

puasa sunnah senin kamis terhadap pada mahasantri pondok tahfidz Siti 

Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin.  

                                                             
6J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 

16.  



48 

 

2) Data yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan 

puasa sunnah senin kamis pada mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah 

kelurahan Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin 

dalam pengamalan puasa senin kamis. 

b. Data penunjang 

Data penunjang yaitu data yang digunakan untuk membantu 

menyelesaikan data pokok berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, yang menjadi data penunjang dalam penelitian ini adalah yang bersifat 

mendukung data pokok. Data penunjang dalam penelitian ini adalah gambaran 

umum lokasi penelitian, yaitu meliputi: 

1) Sejarah berdirinya pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

2) Visi dan misi pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

3) Program kegiatan pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

4) Keadaan mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

5) Keadaan ustadzah pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

6)  Keadaan Sarana dan prasarana pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 
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2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan utama, yaitu orang yang merespon atau memberikan jawaban atau 

keterangan-keterangan peneliti, baik dalam bentuk tulisan atau lisan. Jadi, 

informan utama dalam penelitian ini adalah  10 mahasantri pondok tahfidz Siti 

Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin. 

b. Informan tambahan, yaitu pihak tambahan yang memberikan respon dan 

jawaban atau keterangan-keterangan penelitian. Jadi informan tamabahan 

dalam penelitian ini adalah ustadzah pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

c. Dokumenter, yaitu catatan atau arsip yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data di mana penulis secara 

langsung terjun ke lapangan untuk melihat lebih dekat masalah yang akan diteliti. 7 

Observasi juga dimaknai sebagai teknik pengamatan dan pencatatan secara 

                                                             
7Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 

261.  
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sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.8 Teknik ini digunakan untuk 

melihat secara langsung tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti keadaan 

lingkungan pondok, keadaan saran dan prasarana di pondok, serta kegiatan 

mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik yang digunakan dengan cara mengadakan tanya 

jawab (dialog) langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam 

penggunaan teknik ini penulis melakukan wawancara kepada ustadzah pondok 

tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur 

kota Banjarmasin. 

3. Angket  

Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau 

hal-hal yang ia ketahui. Dalam penggunaan teknik penulis mengajukan angket 

kepada 10 mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. 

4. Dokumenter  

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian tetap dalam bentuk dokumen.9 Teknik ini 

                                                             
8Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 168. 

 
9Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h. 157.  
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digunakan untuk menunjang teknik-teknik lain dan menunjang dalam 

pengumpulan data suatu penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Dokumenter ini berupa catatan peristiwa yang terjadi, arsip-

arsip, agenda, dan sebagainya terkait masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini 

dokumen yang diperlukan adalah dokumen yang tentang pengamalan puasa 

sunnah senin kamis pada mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin dan berbagai 

rujukan referensi mengenai penelitian ini.  

Tabel I: Matriks Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

No. 

 

Data 

 

Sumber Data 

 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data pokok pengamalan puasa sunnah 

senin kamis meliputi: 

a. Pengamalan puasa sunnah senin 

kamis pada mahasantri pondok 

tahfidz Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin 

b. Faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat pengamalan 

puasa sunnah senin kamis pada 

mahasantri pondok tahfidz Siti 

Khadijah keluruhan Pekapuran 

Raya kecamatan Banjarmasin 

Timur kota Banjarmasin  

 

 

Ustadzah dan  

mahasantri 

pondok tahfidz  

Siti Khadijah 

 

 

Mahasantri 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

 

Angket dan 

Wawancara  

 

 

 

 

Angket  

 

2 Data penunjang pengamalan puasa 

sunnah senin kamis meliputi: 

a. Sejarah berdirinya pondok tahfidz 

Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin 

b. Visi dan misi pondok tahfidz Siti 

Khadijah kelurahan Pekapuran 

Raya kecamatan Banjarmasin 

Timur kota Banjarmasin 

 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah  

 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

 

 

Dokementasi 

 

 

 

  

Dokementasi 
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c. Program kegiatan pondok tahfidz 

Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin 

d. Keadaan ustadzah pondok tahfidz 

Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin 

e. Keadaan mahasantri pondok 

tahfidz Siti Khadijah kelurahan 

Pekapuran Raya kecamatan 

Banjarmasin Timur kota 

Banjarmasin 

f. Keadaan sarana dan prasarana  

pondok tahfidz Siti Khadijah 

kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur 

kota Banjarmasin 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

 

Ustadzah 

pondok tahfidz 

Siti Khadijah 

 

Dokementansi 

 

 

 

 

Dokumentasi  

 

 

 

 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Observasi dan 

Dokumentasi 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Menggunakan teknik pengolahan data memudahkan peneliti dalam 

mengolah data yang ingin diperoleh sebelum dianalisis, digunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Peneliti pada tahap ini melakukan pemilihan, membuang yang tidak perlu, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci data yang telah diperoleh 

dilapangan. Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang 

ingin diteliti, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. 
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b. Display Data 

Peneliti pada tahap ini menyajikan beberapa data dalam bentuk uraian agar 

dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan untuk memudahkan 

menyimpulkan dan menginterpretasikan data. 

c. Verifikasi Data 

Peneliti pada tahap ini berusaha menarik kesimpulan dengan mencari 

makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. 

2. Analisis Data 

Setelah melakukan pengolahan data yang disajikan melalui berbagai hasil 

observasi, wawancara, dan dokumenter, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan analisis terhadap semua data tentang pengamalan puasa sunnah senin 

kamis pada mahasantri pondok tahfidz Siti Khadijah kelurahan Pekapuran Raya 

kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. Analisa ini dilakukan dalam 

upaya menemukan rangkaian hasil penelitian secara keseluruhan sehingga 

memudahkan dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian dari rumusan 

masalah yang ada.  

Pada tahap ini semua data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dalam 

bentuk uraian,yaitu pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan pada fakta 

khusus yang ada di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

sifatnya khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.  
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F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan  

a. Penjajakan ke lokasi penelitian 

b. Pembuatan desain proposal 

c. Mengajukan desain proposal kepada dosen pembimbing 

d. Mengajukan desain proposal ke fakultas sekaligus memohon persetujuan judul 

dan penetapan dosen pembimbing 

2. Tahap Persiapan 

a. Seminar proposal penelitian 

b. Membuat surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin 

c. Menyampaikan surat riset kepada yang bersangkutan 

d. Mempersiapkan pedoman pengumpulan data 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Mengumpulkan data 

b. Mengolah dan menganalisis data 

c. Menarik kesimpulan 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun hasil laporan penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing sekaligus minta persetujuan kepada 

dosen pembimbing 
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c. Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan selanjutnya siap diuji 

serta dipertahankan di dalam siding munaqasah skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

 

 


