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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana perilaku keberagamaan anggota Denzipur-8, 

maka penelitian ini menggunakan penelitian kualititatif deskriftif, diamana data-

data diperoleh bukan berbentuk angka-angka namun data juga dihasilkan dari 

wawancara, arsip dan dokumen yang ada. namun untuk menghasilkan karya yang 

baik perlunya dilakukan secara intensif tentang situasi dan kondisi di lokasi 

penelitian,  bagaimana interaksi sosial secra perorangan, kelompok, institusi, 

lembaga  dan masyarakat serta dalam menggali informasi terjun langsung ke 

lokasi yang diteliti yaitu di satuan Detasemen Zeni Tempur-8 kota Banjarbaru 

Kalimantan selatan. 

    2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian disini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana 

prosesnya dilakukan secara ilmiah dengan tujuan mendeskripsikan suatu kondisi 

dan fenomena sosial yang ada dilapangan.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah anggota TNI 

di satuan Denzipur-8 Banjarbaru Kalimantan Selatan yang berjumlah 181 orang. 

Sedangkan objek penelitiannya adalah perilaku keberagamaan anggota dalam 

melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang beragama agama Islam yang 
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dilaksanakan di lingkungan satuan, keluarga, masyarakat, khususnya di dalam 

satuan yang bertempat Masjid Nurul Jariyah satuan Detasemen Zeni Tempur-8 

Dam VI/ Mulawarman. 

C. Lokasi Penelitian 

Di bawah ini adalah peta lokasi yang akan penulis lakukan yakni di 

institusi milter dalam jajaran Angkatan Darat, Detasemen Zeni Tempur-8 

Dam VI/ Mulawarman. Yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.30,5 

Kelurahan Guntung manggis RT. 12 RW. 02 Kecamatan Landasan Ulin Kota 

Banjarbaru Kalimantan Selatan. 

 

 

satuan 

 

         

   Jl.  Ahmad Yani, Km. 30,5                              Kota Banjarbaru 

 

 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Markas/Kantor 

Satuan 

Denzipur-8 

 

 

RS Kartini 

      

Satuan 

Brimobda 

Kalsel 
 

 

 

Asrama 

Denzipur-8 

 

Masjid 

Nurul Jariyah 

Denzipur-8 
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1. Data 

Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi : 

aktivitas anggota dalam mengamalkan ajaran agama Islam, dengan berbagai 

kegiatan yang ada, antara lain, doa sebelum dan sesudah bekerja, shalat 5 

waktu, shalat Maghrib dan Isya berjamaah, shalat sunnah, membaca Alquran, 

berpuasa, berzakat, mendengarkan ceramah agama. 

Selanjutnya Pembahasan tentang data dalam penelitian disini dapat 

dibagi menurut sumbernya yang meliputi: 

a. Data pokok. 

Data pokok adalah data yang diambil dari sumber data 

menggunakan beberapa teknik. Data tersebut adalah: 

1) Data mengenai perilaku keberagamaan anggota Tentara Nasional 

Indonesi Angkatan Darat di satuan Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru 

Kalimantan selatan, yaitu:  

(a) Keaktifan berdo’a  

(b) Keaktifan Sholat fardhu lima waktu  

(c) Keaktifan shalat Maghrib dan Isya berjamaah 

(d) Keaktifan Membiasakan shalat sunnah 

(e) Keaktifan berpuasa 

(f) Keaktifan membayar zakat 

(g) Keaktifan membaca Alquran 

(h) Keaktifan menghadiri ceramah 
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2) Kegiatan keberagamaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat Di Satuan Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru Kalimantan  

(a) Shalat Magrib dan Isya berjamaah 

(b) Yasinan (membaca surah Yasin dan surah Al-Mulk 

(c) Ceramah agama 

3) Data faktor-faktor yang mempengarui perilaku keberagamaan 

anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Satuan 

Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru Kalimantan, yaitu:   

a) Faktor Intern 

(1) Faktor kepribadian 

(2) Faktor usia 

(3) Faktor jenis kelamin 

(4) Faktor intelektual 

b) Faktor ekstern 

(1) Faktor lingkungan keluarga 

(2) Faktor lingkungan sekolah 

(3) Faktor lingkungan masyarakat 

b. Data Penunjang  

diantara yang berhubungan dengan lokasi penelitian yang meliputi: latar 

belakang Gambaran umum lokasi penelitian, Markas/Kantor Detasemen Zeni 

Tempur-8 Banjarbaru Kalimantan selatan 

1) Sejarah singkat berdirinya satuan Detasemen Zeni Tempur-8 

Banjarbaru Kalimantan selatan 
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2) Letak geografis dan Lokasi markas Detasemen Zeni Tempur-8 

Banjarbaru Kalimantan selatan 

3) Nama-nama Komandan Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru 

Kalimantan selatan sejak Tahun 1968 sampai dengan sekarang 

4) Jumlah anggota TNI AD di satuan Detasemen Zeni Tempur-8 

Banjarbaru Kalimantan selatan. 

5) Struktur organisasi satuan Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru 

Kalimantan selatan. 

2. Sumber Data 

Semua data yang berkaitan dngan penelitian ini adalah: 

a. Kepala Seksi Personalia dan logistik Detasemen Zeni Tempur-8 Dam VI/ 

Mulawarman, Kapten CZI Moch. Devi Yunus  

b. Staf Administrasi Personalia Sersan Kepala Masirin dan Sertu Ahmad 

c. Para anggota prajurit TNI di satuan Detasemen zeni Tempur-8 gawi 

Manuntung Kodam VI Mulawarman. 

d. Arsip dan catatan-catatan terkait data penunjang yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik dalam ppengumpulan data disini adalah suatu cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dan dalam menggali data 

diperlukan, menggunakan beberapa teknik, antara lain, 
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1. Teknik Observasi 

Teknik ini merupakan  sebuah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang diteliti, yaitu penulis mendekati langsung lokasi 

guna mengetahui lebih dekat tentang responden dan lokasi penelitian yaitu di 

satuan Detasemen Zeni Tempur-8 Banjarbaru Kalimantan selatan 

2. Teknik Angket  

Teknik ini untuk memperoleh penguatan data dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan 

tertulis yakni teknik pengisian angket yang pertanyaannya tersebut terkait 

dengan perilaku keberagamaan anggota di satuan Detasemen Zeni Tempur-8 

Banjarbaru, yaitu Sholat fardhu lima waktu, shalat magrib dan shalat isya 

berjamaah pada hari Kamis malam Jumat, ceramah agama, membaca surah 

Yasin dan surah Al-Mulk, membaca Alquran, Puasa, Zakat, peringatan hari 

besar Islam, dan data faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan, yaitu 

pengetahuan agama, pendidikan agama Islam, faktor kesadaran, faktor 

lingkungan keluarga dan faktor lingkungan masyarakat. 

3. Teknik Wawancara, 

Wawancara yaitu perbincangan guna menggali informasi yang yang 

dilaksanakan peneliti kepada perwira seksi personalia dan logistik atau 

beberapa anggota Staf untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait data, 

dokumen dan perihal kegiatan agama di satuan yang harus diikuti anggota 

satuan Denzipur-8 Gawi Manuntung. 
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4. Dokumenter, 

Teknik ini digunakan guna mendukung teknik yang ada, yakni dengan 

cara menghimpun data-data yangt berhubungan dengan catatan-catatan 

penelitian seperti, dokumen, bentuk transkrip, agenda, tulisan-tulisan, literasi 

atau lainnya.
1
 juga poto-poto kegiatan, arsip dan buku pedoman yang ada 

hubungannya  dengan masalah yang diteliti. 

Untuk mempermudah dalam pengelompokan data yang akan diteliti, 

antaranya sumber data dan teknik pengumpulan data, penulis memakai teknik 

seperti pada matrik di bawah ini: 

 

MATRIK 

DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

 

NO 

 

DATA 

 

SUMBER DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. 

 

Data pokok, yaitu perilaku 

keberagamaan anggota Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan 

Darat di satuan Detasemen zeni 

Tempur-8 Dam VI/MlW antara 

lain: 

a. Shalat fardhu 5 waktu 

 

 

 

 

Pak Suyitno 

anggota  

sekaligus 

 

 

 

 

Wawancara 

angket 

                                                 
1
Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 1998), h 225 
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b. Shalat maghrib dan Isya 

berjama’ah  

c. Keaktifan membaca surah 

Yasin (yasinan) dan surah Al-

Mulk malam Jumat di Masjid 

satuan 

d. Keaktifan surah sunnah 

e. Keaktifan menghadiri 

ceramah agama 

f. Keaktifan ibadah puasa 

g. Keaktifan berzakat dan 

sedakah 

h. Keaktifan membaca Alquran 

i. Keaktifan ikut berkurban 

hewan 

Takmir Masjid 

Nurul Jariyah 

Denzipur-8 

Dan 

M. Nasir 

Anggota 

Denzipur-8  

sekaligus jemaah 

 

 

 

2 

Data tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku 

keberagamaan anggota Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan 

Darat di satuan Detasemen Zeni 

Tempur-8 dam VI/ Mlw, antara 

lain; 

a. Faktor Intern 

 

 

 

 

 

 

 

Pak Fajri dan 
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1) Faktor kepribadian 

2) Faktor usia 

3) Faktor jenis kelamin 

4) Faktor intelektual  

b. Faktor ekstern 

1)  Faktor lingkungan 

keluarga 

2)  Faktor lingkungan 

sekolah 

3)  Faktor lingkungan 

masyarakat 

Hendro 

Responden 

anggota  

Wawancara dan 

angket 

 

 

3 

 

Data Penunjang, antara lain: 

a. Sejarah berberdirinya satuan 

Detasemen Zeni Tempur-8 

dam/ Mlw 

b. Letak geografis satuan 

c. Nama-nama Komandan satuan 

d. Struktur organisasi satuan 

e. Jumlah anggota 

f. Keagamaan prajurit satuan 

Denzipur-8 

 

 

 

 

 

Pak Moch. Devi 

Dan pak Masirin 

Staf Personalia 

satuan Denzipur-8 

Dan pak SM 

 

 

 

 

 

Wawancara dan 

Dokumen 
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F. Indikator  

Indikator adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dasar sebagai acuan 

acuan atau sebagai panduan dalam mengukur atau menilai perubahan dalam suatu 

kegiatan atau peristiwa hasil penelitian. 

 

G. Analisis Data 

Penjelasan dalam penelitian disini menggunakan teknik analisis data 

yang disebut dengan deskriptif kualitatif, teknik diamana bertujuan mengolah 

data menjadi informasi, kemudian dianalisis secara umum. Setelah data 

terkumpul, kegiatan selanjutnya penulis melakukan pengolahan data. Dengan 

menggunakan metode atau langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing  

 Yaitu mencek kembali data yang terkumpul untuk mengetahui 

apakah semua jawaban itu sudah lengkap atau belum. 

2. Koding 

 Penulis mengklasifikasi semua data menurut macamnya dan 

memberi tanda dengan kode-kode tertentu. 

3. Interpretasi data 

 Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan 

makan yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian. 
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F. Pengecekan Keabsahan Data. 

 Keabsahan data penelitian adalah cara memperoleh tingkat kepercayaan 

dari hasil penelitian.
2
 yang berguna untuk menguji keabsahan dari hasil 

penelitian yang dilakukan.  ada 3 macam triangulasi yaitu: 

1. Sumber, dapat dilakukan dengan; 

Sumber merupakan pengecekan tingkat kepercayaan dan perbandingan 

keakuratan data yang didapatkan melalui informan dengan informan 

lainnya, demi mengurangi kekeliruan data yang bersumber dari Subjek 

penelitian dan data menjadi patokan untuk perbaikan. 

2. Metode, dapat dilakukan dengan cara; 

a. Pengecekan tingkat kepercayaan dari hasil temuan dalam penelitian 

yang dilakukan dengan beberapa pengumpulan data  

b. Pengecekan terhadap tingkat kepercayaan pada beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 

3. Teori, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dikumpulkan lewat 

uraian penjabaran, pengamatan, dan tanya jawab dengan asumsi yang 

didasarkan teori, pengecekan kebenaran data dengan disandarkan pada 

teori-teori yang saling berkaitan.  

                                                 
2
 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, . . h. 46 


