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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah analisis yang sistematis, faktual dan akurat tentang 

fakta dan karakteristik dalam suatu bidang tertentu.1 

Penelitian kualitatif merupakan sebagai suatu pendekatan atau 

penelaahan dalam memahami suatu gejala. Untuk mengetahui gejala tersebut 

maka penulis melakukan wawancara kepada seorang informan dengan 

mengajukan pertanyaan yang bersifat universal dan luas. Kemudian hasil 

wawancara kepada informan tersebut dikumpulkan untuk dijadikan bahan 

pembahasan.2 

Berdasarkan  penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu, secara langsung mendapatkan informasi kelapangan mengenai 

manajemen strategi dalam memenuhi finansial Taman Pendidikan Alquran 

Jami’atus Shibiyan di Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu. 

 

 

                                                             
1 M Fitrah, Metodologi Penelitian, Jawa Barat: CV Jejak (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 35. 

 
2 J.R Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia, 2010). 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun subjek utama pada penelitian ini adalah tenaga pengajar 

sekaligus kepala pengurus,tenaga guru pengajar, pengurus lama dan tokoh 

masyarakat yang berada di sekitar Taman Pendidikan Alquran 

2. Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah yang menjadi permasalahan atau perhatian 

suatu Penelitian. Jadi objek yang diambil pada Penelitian ini adalah 

bagaimana manajemen strategi dan kendala-kendala pada Taman 

Pendidikan Alquran. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan yaitu 

di Desa Binawara tepatnya dilingkungan masjid Al Istiqomah, Kecamatan 

Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, 72272. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan kegiatan yang menggunakan semua 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan survey.3 

                                                             
3 Agus Wahyudin, Metode Penelitian Bisnis & Pendidikan, Metode Penelitian Bisnis (Malang: 

POLINEMA PRESS, 2015). 
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Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari 

sumber/informan tanpa melalui perantara. Adapun yang menjadi data 

primer pada penelitian ini adalah pengurus Taman Pendidikan Alquran 

yakni Aswadi Syukur, H.Muhammad Ilmi, Aqlan, Sagiah dan Imberan 

seorang tokoh masyarakat 

b. Data Sekunder 

Data sekuder dalam penelitian adalah suatu data pendukung 

yang sudah penulis kumpulkan. Melalui data sekunder ini dapat 

memudahkan dalam mengumpulkan data yakni melalui, gambar-

gambar, buku dan sejumlah literatur. Contoh data ini antara lain lokasi 

penelitian, sejarah berdirinya TPA, visi misi, dan sejumlah data lain 

yang bersangkutan. 

2. Sumber Data  

a. Informan 

1) Guru Aswadi Syukur 

2) H. Muhammad Ilmi 

3) Guru Aqlan 

4) Ustadzah Sagiah 

5) Imberan 

Adapun penelitian awal menanyakan kepada kepala pengurus TPA 

Jami’atus Shibiyan Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu 

tentang bagaimana menjalankan manajemen strategi pemenuhan finansial 

pada TPA tersebut. Kemudian informan juga memaparkan jumlah 
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santri/santriwati yang belajar pada TPA Jami’atus Shibiyan ini adalah 

sebagai berikut : 

 

TABEL 3.1 Pemasok dana TPA Jami’atus Shibiyan 

Segi pendanaan Pemerintah desa, perusahaan, SPP, 

Donatur dan dana BOP dari pusat 

Gaji dari guru pengajar dari anggaran pendanaan desa 

(APD) dan Pemda 

 

Kemudian penulis juga menanyakan kepada informan tentang jumlah 

santri sekaligus pengajar pada TPA tersebut yaitu ; 

 

TABEL 3.2 Data Santri  

Ket (L) (P) Total 

Santri TKA (I) 15 20 35 orang 

Santri TPA (II) 10 12 22 Orang 

Santri TPA (III) 12 13 25 orang 

Guru 5 3 8 orang 

 

Berdasarkan hasil observasi awal, jumlah keseluruhan santri maupun 

santriwati yang belajar di TPA Jami’atus Shibiyan ini adalah sebanyak 85 

orang dan 8 orang tenaga guru pengajar.4 

                                                             
4 Aswadi Syukur, Hasil Wawancara, Juni 2021. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan cara atau langkah yang 

digunakan dalam penelitian dengan cara menganalisis, memperhatikan 

suatu gejala, kejadian, dan terjun langsung kelapangan serta mengadakan 

pencatatan secara sistematis.5 

Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, dia dapat 

belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.6 

Adapun data yang didapat dari observasi ini secara langsung adalah 

data yang konkrit tentang subjek kaitannya dengan manajemen strategi 

dakwah pada Taman Pendidikan Alquran di Kusan Hulu, Tanah Bumbu. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan memperoleh informasi secara langsung 

dengan cara mengumpulkan data melalui narasumber.7 

Dalam penelitian ini, penulis langsung melakukan wawancara 

kepada informan utama dengan garis besar permasalahan yang diteliti 

                                                             
5 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012). 

 
6 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Untuk Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2019). 

 
7 M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2017). 
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yaitu tentang Manajemen Strategi Taman Pendidikan Alquran Jami’atus 

Shibiyan Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sesuatu yang mengacu pada material 

(alat) berupa fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman dan 

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan sebagai 

bagian dari studi kasus dimana sumber data utama adalah observasi atau 

wawancara.8 

Maka dalam hal ini penulis dapat mengumpulkan dokumen serta 

arsip yang ada pada Taman Pendidikan Alquran di Kecamatan Kusan 

Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu seperti profil TPA, data guru yang 

mengajar, serta informasi yang bersumber. Data tersebut juga didapatkan 

bisa melalui secara langsung maupun via whatsapp.  

 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan atau upaya 

dalam mengumpulkan data yang bersifat lapangan secara sistematis dengan 

catatan observasi, wawancara, serta dokumentasi.9 

Dalam menganalisis data, maka penulis terlebih  dahulu memaparkan 

data yang diperoleh dilapangan mengenai, manajemen strategi dalam 

memenuhi finansial di Taman Pendidikan Alquran di Kecamatan Kusan Hulu, 

                                                             
8 Ibid. 

 
9 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019): 

81. 
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Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan teori 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian 

non statistik atau bukan bentuk angka. Penelitian ini adalah sifatnya kualitatif, 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan melalui 

dokumentasi.




