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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Pendekatan Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, penelitian lapangan (field research). 

Semua sumber datangnya langsung diperoleh dari lapangan.1 Tujuan menggunakan 

jenis penelitian lapangan ini yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, kelompok, 

lembaga atau masyarakat.2 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terdapat disekitar kota Martapura Kabupaten Banjar  

Kalimantan Selatan tepatnya di Masjid  Agung Alkaromah dan Kubah Guru 

Sekumpul. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dalam bentuk 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Bentuk penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan penelitian yang 

                                                                 
1 Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Banjarmasin : Antasari Press,2011), h. 13 
2 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara,2001), 

h. 46 
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berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan sebuah ide, 

pemikiran secara apa adanya.3 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, organisasi 

ataupun sifat keadaannya. Jadi, subjek penelitian merupakan sesuatu yang 

didalamnya terdapat atau terkandung objek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek 

penelitian ada pada 2 tempat, yaitu masjid agung Alkaromah dan makam guru ijai 

atau guru sekumpul. Sedangkan subjek penelitian yang diteliti penulis adalah para 

pengunjung yang datang untuk berwisata kemakam Guru Sekumpul dan Masjid 

Agung Alkaromah, masing-masing 10 orang, 3 pengurus masjid Alkaromah, 2 orang 

pengurus kubah sekumpul. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu benda, orang, atau keadaan yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian.4 Objek dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai 

dakwah dalam kegiatan wisata religi dan efek yang dirasakan oleh pengunjung 

setelah melakukan kegiatan wisata religi di Kota Martapura. 

                                                                 
3 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 2007), cet. 12, h.63 
4 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta,2006), h. 188 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi 

mendalam mengenai nilai-nilai dakwah ataupun pesan kebaikan yang 

didapat oleh pengunjung serta efek yang dirasakan setelah datang 

ketempat wisata tersebut. 

b. Data sekunder, yaitu data pendukung atau pelengkap yang dianggap 

penting berkenaan dengan gambaran lokasi penelitian. Data ini diperoleh 

dari buku-buku dan profil lokasi maupun objek penelitian. 

2. Sumber Data 

a. Responden, yaitu penjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

untuk kepentingan penelitian.5 Adapun yang menjadi responden dalam 

penelitian ini yaitu pengunjung yang datang ke tempat wisata masjid 

Alkaromah dan makam guru sekumpul, penjaga makam, dan pengurus 

masjid. 

b. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi tambahan untuk 

melengkapi data-data pokok.6 Informan itu bisa tokoh agama, bertanya 

                                                                 
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, KBBI, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 

952 
6 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h.  

86 
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langsung kepada ustadz ataupun masyarakat sekitar tempat wisata seperti 

ibu penjual kambang, bapak penjual kue. 

c. Dokumen, yaitu berupa bahan tulisan atau benda yang berkaitan dengan 

suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.7 Data ini bisa berbagai keterangan 

yang berbentuk tulisan, video, foto yang berhubungan dengan penelitian 

dan melengkapi sumber data tersebut. 

 
 

D.  Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yaitu suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian.8 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian lapangan,  yakni penulis mengadakan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun 

                                                                 
7 Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2003), cet. Kedua, h. 164 
8 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2009), cet. Kedua, h. 41 
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tidak langsung.9 Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan,  yaitu peneliti mengamati secara langsung.  Observasi dalam 

penelitian ini yaitu,  mengamati sikap dan tingkah laku pengunjung,  

seperti cara berpakaian pengunjung, tata cara masuk pengunjung,  

perilaku pengunjung di tempat wisata religi. 

b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu interviewer dan interviewee.  Dalam penelitian ini, wawancara yang 

dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur (wawancara 

mendalam) yakni mengumpulkan data melalui tanya jawab secara 

langsung dan mendetail dengan para responden dan informan dalam 

penelitian. 

c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, 

membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian seperti letak 

geografis kota Martapura, gambaran umum lokasi masjid Alkaromah dan 

kubah Guru Sekumpul, sejarah Masjid Alkaromah dan Biografi KH. 

Muhammd Zaini Ghani. 

 

 

                                                                 
9 Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 168 
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E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Ada empat cara yang dilakukan penulis dalam pengolahan data, yaitu: 

a. koleksi data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan baik berkenaan 

dengan data primer maupun data sekunder. 

b. Editing data, evaluasi data yang sudah didapat dan terkumpul. Termasuk 

memperbaiki sampai penyempurnaan agar sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

c. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan 

permasalahannya agar mudah menguraikan data dalam laporan hasil 

penelitian. 

d. Interpretasi data, yaitu menafsirkan data dan menjelaskan data yang telah 

diolah agar mudah di pahami. 

2. Analisis Data 

Dalam metode analisis data, setelah semua data-data terkumpul maka langkah 

berikutnya adalah menganalisis dan memberi interpretasi terhadap data. Teknik 

analisis data ini merupakan  proses penyederhanaan dari sejumlah data berupa data 

deskriptif kualitatif dalam bentuk gambaran tentang data yang telah didapat 

dilapangan. 
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F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur yang terbagi kedalam beberapa tahap, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi awal kelokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukan desain proposal skripsi 

kepada dosen pembimbing untuk minta di koreksi. 

c. Mengajukan desain proposal skripsi kepada ketua jurusan sekaligus 

minta persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi 

b. Meminta surat perintah riset dari Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 

c. Menyampaikan surat perintah kepada pihak-pihak yang berwenang. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melasanakan penelitian untuk menggali data dilapangan. 

b.   Melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan penulisan dokumen-dokumen. 

c. Mengolah dan melakukanan alisis data hasil penelitian. 
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4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

a. Penyusunan hasil penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang laporan yang telah 

disusun untuk diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 

c. Selanjutnya diperbanyak dan dibawa pada siding munaqasah skripsi di 

hadapan penguji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


