
39 

 

BAB III 

METODE PENELI TIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau objek yang 

sebenarnya.1 Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara 

mengamati secara langsung ke lokasi penelitian untuk menggali dan mengumpulkan 

data yang diperlukan.2  

Pendekatan yang digunakan peneliti di sini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan 

natural sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan tanpa da manipulasi, serta jenis data 

yang dikumpulkan terutama data kualitatif.3 Proses penelitian yang dimaksud adalah 

antara lain melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan akan didadapatkan 

megenai persepsi jamaah terhadap kegiatan keagamaan di Masjid Al-Muhajirin desa 

sungai cuka kecamatan Kintap. 

                                                           
1Komarudin dan Youke Tjuparmah S. Komarudin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), h. 183. 

 
2Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 76. 

 
3Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.140. 
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Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun 

pernyataan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang 

bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan sejarah, dengan tujuan 

untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif 

partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau 

keduanya. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.4 

 

B. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Mesjid Al-

Muhajirin Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikumpulakan dalam melakukan penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer yaitu data pokok yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, meliputi: 

                                                           
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 

h.23 
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1)  Data mengenai apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang berlangsung di 

Masjid AL-Muhajirin Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap.  

a) Majelis talim  

b) Tk Al-Qur’an 

c) Perayaan hari besar Islam (PHBI) 

d) Kultum 

 

2) Data yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Masjid AL-

Muhajirin Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap.  

a) Majelis talim pelaksanaannya sendiri setiap jum’at, ba’da sholat maghrib. 

b) Tk Al-Qur’an pelaksanaannya dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore 

dari hari senin sampai dengan hari jum’at. 

c) Perayaan hari besar Islam (PHBI) untuk pelaksanaannya di Masjid AL-

Muhajirin setiap bulan rajab memperingati Isra mi’raj, dan dibulan Rabiul 

awal memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. 

d) Kultum pelaksanaannya sesudah sholat maghrib  

3) Data yang menyangkut persepsi jamaah terhadap pelaksanaan kegiatan 

keagamaan di Masjid AL-Muhajirin Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap. 

a) Majelis talim persepsi jamaah dengan adanya kegiatan majelis talim sangat 

bagus dan sangat bermanfaat karena dai, materi, metode, dan tempat 

pelaksanaanya berjalan sesuai dengan apa yang jamaah inginkan, sehingga 

dapat diterima dengan baik oleh para jamaah yang hadir. 
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b) TK Al-Qur’an persepsi jamaah tentang TK AL-Qur’an anak-anak yang 

belum bisa membaca, dan menulis AL-Qur’an  sekarang sudah bisa maupun 

sedik demi sedikit, dan Ustadz yang mengajar juga sangat berkompeten. 

c) Peringatan hari besar Islam (PHBI) untuk persepsi jamaah sendiri dengan 

adanya kegiatan PHBI diharapkan dapat menumbuhkan silaturahmi antar 

masyarakat,dan dapat menumbuhkan rasa cinta dan taqwa kepada 

Rasulullah Saw. 

d) Kultum untuk persepsi masyarakat dengan diadakannya kegiatan kultum 

sendiri jamaah  berharap kegiatan kultum ini agar lebih terjadwal agar para 

imam yang mengisi kegiatan tersebut dapat menyiapkan materi yang akan 

disampaikan sehingga kegiatan kultum tidak tergantung kepada para imam-

imam yang bisa mengisi kegiatan kultum ini sendiri. 

b. Data Sekunder yaitu data pelengkap berupa gambaran lokasi penelitian dan 

data yang menunjang data pokok. 

1. Sumber Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber kepada: 

a. Responden, yaitu terdiri dari  6 jamaah laki-laki, dan 2 jamaah 

perempuan  yang rutin dalam  menghadiri  kegiatan keagamaan di 

Masjid AL-Muhajirin desa Sungai Cuka  
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b. Informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi yang 

diperlukan sehubungan masalah yang diteliti. 

1) Para pengurus Masjid AL-Muhajirin  

2) Para Ustadz pengisi kegiatan Keagamaan 

3) Ketua RT di lingkungan Masjid AL-Muhajirin 

c. Dokumenter, yaitu menggali data-data tertulis khususnya mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung kepada responden sehubungan dengan hal yang diperlukan. 

b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.5 Observasi dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terhadap permasalahan 

yang akan diteliti agar memperoleh data pokok dan data penunjang. Adapun untuk data 

                                                           
5 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158. 
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pokok berupa data yang berkenaan dengan Sedangkan untuk data penunjang berupa 

latar belakang lokasi penelitian, keadaan Dokumenter. 

c. Dokumenter 

 Dokumenter yaitu menggali data dengan cara melihat dan menelaah berkas 

atau dokumen atau catatan-catatan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan lokasi 

penelitian dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan lokasi itu sendiri. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data ini merupakan proses yang penting dalam penelitian. Karena disini 

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpresentasikan. 

Untuk lebih memudahkan dalam analisis data langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data 

b. Mengklarifikasi data 

c. Mendeskripsikan data 

Jika satu data dengan data yang lain dihubungkan, maka seluruhnya akan 

menjadi  satu kesatuan yang utuh, yang diharapkan terdapat gambaran yang jelas 
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tentang Persepsi Jamaah Terhadap Kegiatan Keagamaan di Mesjid Al-Muhajirin Desa 

Sungai Cuka Kecamatan Kintap. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekkan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi meerupakan pengecekkan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu.6 Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi sumber data yaitu 

dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain, dan 

triangulasi metode yaitu mencari data dengan cara yang beragam. Penulis 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekkan data untuk mendapatkan data 

yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. 

 

                                                           
6 Djaman Satori dan Aan Komarian, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

170. 


