
 

 

 

 

BAB III  

     METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan “field research”, dimana 

penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan tentang bimbingan keagamaan di panti asuhan 

Maqomammahmuda. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk 

melukiskan secara berurutan sesuai dengan fakta atau karakteristik populasi dan 

bidang tertentu secara nyata dan cermat.44 Dalam penelitian ini, penulis 

mengamati, mencatat, bertanya, dan mengumpulkan data penting yang 

menggambarkan situasi subyek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

ditemukan dilapangan dan penulis juga berusaha untuk mengemukakan gejala 

yang tampak berdasarkan ucapan dan tindakan dengan teliti yang kemudian 

dikembangkan dengan memberikan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan. 

Metode ini tidak terbatas pada pengumpulan serta penyusunan data saja, akan 

tetapi meliputi analisa terkait data itu sendiri. 

Apa yang telah diamati pada dasarnya tidak terlepas dari konteks 

lingkungan di mana tingkah laku tersebut berlangsung. Dalam hal ini, penulis 

melakukan observasi dan terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Panti Asuhan 

Maqomammahmuda. 

 

44   Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Rosda Karya, 2004), 

h. 22 
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B. Subjek, Objek Dan Lokasi Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh, pembimbing, dan anak 

asuh di Panti Asuhan Maqomammahmudah pulang pisau. 

2. Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan bimbingan 

keagamaan yang diberikan kepada anak asuh dan hasil yang telah 

dicapai dalam bimbingan keagamaan di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda Pulang Pisau. 

3. Lokasi penelitian. 

 

Lokasi penelitian ini bertempat di Panti Asuhan Maqomammahmuda 

yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan km 10, Jl UPT Anjir Pulang 

Pisau, Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten 

Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. 

C. Data dan Sumber Data 

 

1. Data 

 

Data dalam penelitian ini adalah segala bentuk fakta, realita, dan 

informasi yang di gali dan diperoleh dari subjek penelitian. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder 

a. Data primer 

 

Data primer adalah data yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dirumuskan yaitu tentang proses pelaksanaan bimbingan 

keagamaan yang diselenggarakan oleh Panti Asuhan 



43 

45 Pawinto, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta:Lkis,2007) h. 111 

 

 

 

 

 

 

 

Maqomammahmuda serta hasil yang dicapai dari proses 

pelaksanaan bimbingan keagamaan tersebut. 

b. Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data pendukung terhadap data primer yaitu, 

sejarah dan latar belakang berdirinya Panti Asuhan 

Maqomammahmuda, struktur kepengurusan dan dokumen- 

dokumen lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian. 

2. Sumber data 

 

Sumber data dalam penelitian terdiri dari : 

 

a. Informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi seperti 

pengasuh, anak asuh dan pengurus yayasan. 

b. Dokumen, yaitu seluruh catatan atau arsip yang berkaitan dengan data 

yang digali. 

c. Situs website dan blog, serta jurnal dan buku-buku yang berkaitan 

yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

 

Observasi dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung 

gejala-gejala komunikasi terkait dengan persoalan sosial politikus, dan 

kultural masyarakat45. Observasi dipilih karena dengan mengamati 

obyek penelitian, peneliti bisa melihat lebih jauh dan lebih dekat 

tentang apa yang digali. Observasi dilakukan dengan menganalisis 
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46 Ibid, h. 13 

 

 

 

 

 

 

 

bagaimana proses bimbingan keagamaan yang diselenggarakan oleh 

Panti Asuhan Maqomammahmuda dan bagaimana hasil yang dicapai 

dalam bimbingan keagamaan tersebut. 

2. Wawancara 

 

Wawancara atau interview merupakan alat pengumpulan data yang 

sangat penting dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai 

subyek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti.46 Peneliti akan mewawancarai secara langsung para pengasuh, 

anak asuh, pembimbing agama dan seluruh yang terlibat dengan 

masalah yang akan di teliti. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah data yang didapat dan digali melalui 

dokumentasi, naskah, foto dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diangkat. Penulis dalam hal ini akan 

mengumpulkan berbagai dokumentasi yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data-data terkumpul, penulis akan mengolah data sebagai 

berikut: 

a. Koleksi data, ialah mengumpulkan data yang diperlukan baik data 

primer maupun data skunder. 
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b. Editing, ialah penulis menyeleksi kembali data-data dan melengkapi 

data yang masih belum lengkap. 

c. Klasifikasi data, ialah penulis mengelompokkan data sesuai dengan 

jenisnya. 

d. Interpretasi data, ialah penulis menafsirkan data-data secara deskriptif 

kualitatif sehingga menjadi sebuah konsep yang utuh tentang 

Bimbingan Keagamaan di Panti Asuhan Maqomammahmuda Pulang 

Pisau. 

2. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi 

lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan dalam 

menyajikan apa yang sudah ditemukan. 

Data yang sudah ditemukan dan diolah selanjutnya disajikan secara 

deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data yang diperoleh dari hasil 

kegiatan penelitian tersebut, memberikan gambaran tentang data yang 

telah didapat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis proses bimbingan keagamaan di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda yang berfokus pada bimbingan akidah, syariah dan 

akhlak serta menganalisis hasil yang terlihat pada anak asuh setelah 

mengikuti bimbingan keagamaan tersebut. 
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F. Pengecekan Keabsahan Data 

 

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sumber data yang diperoleh dari pengasuh/pembimbing dan anak 

asuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi, dengan para pengasuh/pembimbing dan anak 

asuh untuk kesesuaian hasil penelitian. 

 


