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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk descriptif. Tujuan 

penelitian descriptif adalah membuat sistematis, factual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.
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Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk menggali informasi 

dan data-data yang berkenaan dengan pengamalan ajaran agama para 

pengemudi Gojek di Kecamatan kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 

B. Subjek dan objek penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah para pengemudi  Gojek di kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar. 

Objek penelitian ini adalah pengamalan ajaran agama para pengemudi 

Gojek serta faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pengamalan ajaran 

agamanya di kecamatan Kertak Hanyar. 

 

C. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. 

D. Data dan sumber data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data-data sebagai berikut : 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik melalui 

pengamatan maupun wawancara dengan informan dan responden. Data 
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primer di sini berisi tentang bagaimana pengamalan pengemudi Gojek 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi ajaran agamanya para pengemudi 

Gojek di kecamatan Kertak Hanyar. 

Data Primer dapat di peroleh dengan wawancara dan observasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data pengamalan ajaran agama 

para pengemudi Gojek dengan mewancarai responden dan Observasi 

Langsung kelapangan penelitian. Semua data dapat diperoleh dengan 

wawancara dan observasi kecuali, pengamalan ajaran agama para 

pengemudi Gojek ketika salat Subuh yang hanya peneliti gali data nya 

menggunakan teknik wawancara. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang atau data tambahan 

untuk melengkapi data primer. Data tambahan yang di maksud meliputi 

dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber yang terkait 

dengan penelitian ini. 

2. Sumber data 

a. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari pihak yang memberikan 

keterangan  terkait dengan masalah yang di teliti yaitu pengamalan ajaran 

agama pengemudi ojek online Gojek di Kecamatan Kertak Hanyar. pihak 

yang terkait di maksud adalah para pengemudi, penumpang-penumpang 

ojek online, Camat Kertak Hanyar, masyarakat serta keluarga pengemudi 

Gojek . 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan security kantor 

Gojek Banjarmasin bahwa data terkait jumlah pengemudi Gojek di 

kecamatan kertak Hanyar tidak bisa di berikan karena data bersiap 
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Rahasia. Sedangkan untuk data berkaitan dengan jumlah penganut agama 

pengemudi Gojek juga tidak bisa didapatkan karena ketika awal 

pendaftaran mitra Gojek, pihak Gojek tidak meminta secara detail 

berkaitan dengan penganut agama para pengemudi Gojek. 

b. Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian untuk 

melengkapi data penelitian. Dokumen yang di maksud disini adalah data 

pengemudi ojek online, rekaman wawancara dan foto-foto. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan 

documenter. Adapun uraian  tekhnik pengumpulan data yang dimaksud 

sebagai berikut : 

1. Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berisi dengan 

permasalahan yang akan di teliti. 

2. Wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan terbuka langsung 

kepada pihak responden tentang penelitian ini, sehingga diperoleh 

data-data yang di perlukan untuk penelitian ini. 

3. Documenter yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui data 

laporan, arsip dan dokumen-dokumen yang  ada kaitannya dengan 

masalah yang di teliti. 

F. Pengolahan data 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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1. Koleksi data, yaitu peneliti mengumpulkan data tantang pengamalan 

ajaran agama para pengemudi Gojek. 

2. Editing Data, yaitu peneliti menyeleksi data yang telah terkumpul 

berkaitan dengan pengamalan ajaran agama para pengemudi Gojek. 

3. Klasifikasi Data, yaitu peneliti Mengelompokkan Data pengamalan 

ajaran agama para pengemudi Gojek sesuai dengan jenisnya masing-

masing. 

4. Interpretasi Data, yaitu Peneliti memberikan penfsiran terhadap data 

pengamalan ajaran agama para pengemudi Gojek  yang telah 

diseleksi. 

G. Analisis data 

Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif kualitatif,  dalam 

bentuk uraian-uraian yang menggambarkan data yang ada dilapangan  tentang 

pengamalan ajaran agama para pengemudi Gojek. Kemudian dilanjutkan 

dengan analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatatif yaitu 

menafsirkan data pengamalan ajaran agama para pengemudi Gojek dengan 

menggunakan pendapat berdasarkan pengetahuan penulis sepanjang itu tidak  

        bertentangan dengan keadaan dilapangan. 


