BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (flied research), yakni
peneliti mencari data yang perlu diteliti dengan secara langsung datang ke
lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif non statistik,deskriptif yang dimaksud penulis ialah penulis
menjelaskan objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan realita yang
terdapat di lapangan.
Dengan demikian penelitian ini menggambarkan kondisi sebenarnya
yang sesuai berdasarkan hasil pencarian di lapangan tentang Peran
kepemimpinan pengurus panti asuhan dalam upaya menciptakan generasi
yang rabbani di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini ialah sumber utama data penelitian yakni
yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain
dalam penelitian kualitatif ini, subjek penelitian disebut juga sebagaia\
narasumber. Narasumber yang diambil sebagai sampel penelitian ini diambil
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu 4 orang
narasumber yang diambil dari subjek yang mengetahui, memahami, dan

mengalami langsung dalam hubungan sosial maupun dalam pengelolaan panti
asuhan.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini ialah mengenai peran kepemimpinan pengurus
pada pengelolaan panti asuhan muhamadiyah mengenai cara yang dilakukan
pengurus panti asuhan dalam upaya menciptakan generasi yang rabbani itu
bagaimana.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini terletak di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota
Banjarmasin yang terletak di Jl. Pangeran No.24, RT. 12, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kode pos 70124.
D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data pada penelitian ini ialah semua bentuk fakta dan informasi yang
akan di gali dan di peroleh dari subjek penelitian. Data dalam penelitian ini
terdiri dari data primer dan sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakakn data inti yang menjadi rumusan masalah
yang diteliti, meliputi:
1) Peran

kepemimpinan

pengurus

panti

asuhan

dalam

pengelolaannya dan mengayomi anak-anak asuh di Panti
Asuhan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

2) Apa saja hal-hal yang menghambat para pengurus dalam
kepemimpinannya untuk menciptakan generasi yang rabbani.
3) Upaya para pengurus panti asuhan muhamadiyah dalam
menciptakan generasi yang rabbani, mengenai Pembentukan
akhlak, fiqih, hukum syariat, dan akidah dalam Islam.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan atau pelengkap dari data
pokok, yaitu data mengenai gambaran umum dan perihal yang berkaitan
dengan data-data primer meliputi fasilitas kantor yang lengkap dan
lingkungan kerja.
2. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini adalah narasumber yang bisa dimintai
informasi yang diperlukan bagi peneliti.
Narasumber adalah orang yang terdapat pada penelitian ini adalah
empat orang pengurus di Panti Asuhan Yatim Muhamadiyah Kota
Banjarmasin yang menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti baik itu
data primer maupun data sekunder. Data yang dikumpulkan berhubungan
dengan gambaran umum lokasi penelitian dan perihal lainnya yang juga
berkaitan dengan data primer (pokok). Jadi narasumber pada penelitian ini
adalah para pengurus yang terlibat langsung dalam mendidik, mengayomi
dan menjaga anak asuhnya Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota
Banjarmasin dalam upaya untuk menciptakan Generasi Rabbani.

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menggali data di lokasi penelitian, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengamati
yang bertempat di panti asuhan muhamadiyah, untuk memperoleh dan
mengumpulkan

data

yang

diperlukan

oleh

peneliti

tentang

peran

kepemimpinan pengurus panti asuhan dalam upaya menciptakan generasi
yang rabbani di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
2. Wawancara
Peneliti melakukan tanya jawab kepada Narasumber sebagaimana
pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti untuk memperoleh
data-data yang peneliti perlukan, meliputi data tentang peran kepemimpinan
pengurus panti asuhan dalam upaya menciptakan generasi yang rabbani di
Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.
3. Dokumenter
Peneliti meneliti sejumlah dokumen yang berkaitan dengan masalah
yang peneliti gali, meliputi tentang kegiatan/pembelajaran, kebijakankebijakan, sarana prasarana, bagaimana kepemimpinan pengurus dalam
upaya menciptakan generasi yang rabbani.

No
1

2

3

Data
Gambaran umum lokasi penelitian
• Geografis
• Sarana dan Prasarana
Peran kepemimpinan dan hambatan
• Cara dalam memimpin
• Cara untuk mengawasi
• Cara dalam mendekati
• Hambatan yang dialami
• Solusi yang dimiliki
Upaya/Usaha Pengurus
• Pembentukan Akhlak
• Pengetahuan Ilmu Fiqih
•

Sumber Data

Teknik
Pengumpulan Data

Yayasan Panti
Asuhan
Muhamadiyah

Dokumenter

Pengurus
Pengurus
Pengurus
Pengurus
Pengurus

Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara

Pengurus
Pengurus

Observasi dan
Wawancara
Observasi dan
Wawancara
Observasi dan
Wawancara
Observasi dan
Wawancara

Pengetahuan Hukum Syariat
Pengurus

•

Pengetahuan akidah dalam
Islam

Pengurus

Dokumenter

TABEL 3.1 Matrik Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data
F. Pengolahan Data
proses yang dilalui dalam pengolahan data penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
a. Koleksi Data: peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin, baik itu data
primer ataupun data sekunder.
b. Editing Data: peneliti akan mengadakan penyaringan atau pemilahan data
yang telah peneliti ambil dan yang dikumpulkan, agar sesuai dengan
keperluan penelitian.
c. Klasifikasi: peneliti mengklasifikasikan data jawaban dari narasumber dengan
pengelompokkan data sesuai dengan jenis data masing-masing.

d. Interpretasi: peneliti memberikan penjelasan terhadap data yang disajikan
sehingga memudahkan untuk dipahami.
G. Pengecekan Keabsahan Data
Agar mendapatkan hasil

yang memuaskan maka penelitian ini

dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahapan pendahuluan, tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyususnan laporan.
1. Tahapan Pendahuluan
a. Telaah pustaka.
b. Penjajakan awal lokasi penelitian.
c. Pembuatan proposal penelitian.
d. Berkomunikasi dengan dosen pembimbing.
e. Mengajukan desain proposal penelitian dan persetujuan judul kepada
Dekan

Fakultas

Dakwah

dan

Ilmu

Komunikasi

UIN

Antasari

Banjarmasin.
2. Tahapan Persiapan
a. melakukan seminar proposal skripsi yang sudah disetujui.
b. memperbaiki proposal skripsi dalam panduan pedoman kepada hasil
seminar dan petunjuk dari pembimbinng.
3. Tahap Pelaksanaan
a. Melaksanakan wawancara terhadap narasumber.
b. Mengumpulkan data-data yang telah diberikan oleh narasumber.
c. Mengolah data dan menganalisis data.
4. Tahap Penyusunan Laporan

a. Penyusunan laporan penelitian.
b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan
disetujui.
c. Diperbanyak selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan dalam
sidang munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung jawabkan.

