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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alamiah sesuai yang ada di 

lapangan dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Jadi, penelitian ini 

merupakan salah satu metode penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang kenyataan yang ada dilapangan melalui proses berfikir 

induksi.
1
 Pendekatan deskriptif adalah menggambarkan, menjelaskan 

fenomena sosial sebagaimana adanya fenomena itu terjadi. 

Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan nantinya data yang 

diperoleh dari subjek penelitian akan dapat menggambarkan keadaan 

dilapangan secara menyeluruh, rinci, dan jelas tentang Manajemen 

Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail dalam 

meningkatkan solidaritas. 

Jadi, dalam penelitian lapangan, artinya penelitian ini melakukan 

observasi langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memperoleh data-data 

yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat agar menjadi 

akurat dan tidak ada manipulasi. 

                                                             
1
 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 13-14 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang diperoleh melalui 

responden atau informasi peneliti. Subjek penelitian ini dapat berupa 

manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tempat dan data variabel yang 

mengenai situasi dan kondisi yang peneliti perlukan. Maka subjek 

penelitian ini adalah senioran (pengurus LDK Amal terdahulu), 

pengurus dan anggota LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin pada 

periode 2019-2022 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang disajikan fokus utama 

penelitian atau sasaran yang dijadikan peneliti menjadi pusat perhatian 

suatu penelitian itu sendiri.
2
 

Adapun yang menjdi objek penelitian ini, yaitu sebagaimana yang 

berhubungan dengan rumusan masalah, yakni yang berkenaan dengan 

manajemen LDK Amal dalam meningkatkan solidaritas, seperti apa 

faktor yang menjadikan berkurangnya rasa solidaritas antar anggota, 

dan bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan LDK Amal untuk meningkatkan solidaritas antar anggota. 

 

                                                             
2
 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekretariatan LDK Amal UIN Antasari 

Banjarmasin atau di jln. Jl. A. Yani KM. 4.5 Kebun Bunga, kecamatan 

Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah sekumpulan data yang sudah dicatat. Dan segala sesuatu 

yang pernah dicatat bisa dalam bentuk dokumen, pohon, batu-batuan, 

air atau manusia. Data adalah sekumpulan fakta fenomena atau 

keterangan-keterangan mengenai suatu keadaan, atau masalah dalam 

bentuk angka maupun dalam bentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, 

rendah, yang dapat diolah menjadi informasi. 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : 

 
a) Data Primer 

 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

sumber- sumber pertama baik dari individu maupun kelompok atau 

data yang diberikan secara langsung. Data primer diperoleh peneliti 

melalui penelian lapangan dengan melakukan observasi dan melalui 

prosedur dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah 

subjek penelitian yaitu anggota LDK AMAL dan Pengurus LDK 

AMAL UIN Antasari Banjarmasin. 
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b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain yang dikatakan sumber tidak 

langsung dari pengumpulan data. Data tersebut melalui buku-buku, 

arsip, dokumentasi dan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mencari data melalui informasi atau 

responden.
3
 Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan LDK Amal. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah untuk melengkapi data-data 

yang diatas baik data primer ataupun data sekunder. Maka peneliti 

menggalinya dari beberapa sumber data yaitu : 

a) Informan 

Yaitu subjek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti 

dalam penelitian ini, antara lain: Pengurus dan anggota LDK Amal 

UIN Antasari Banjarmasin periode tahun 2019-2022 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi bisa berupa tulisan arsip-arsip catatan yang 

berhubungan dengan data yang digali. Dan bisa berbagai keterangan 

dalam bentuk tulisan ataupun foto ataupun yang berhubungan dengan 

penelitian dan dapat melengkapi sumber data tersebut. 

                                                             
3
 Skripsi Muhammad Khanafi, Strategi Komunikasi Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Seni Musik Club IAIN Salatiga dalam Meningkatkan Perilaku Solidaritas Sosial, h. 67-68 



53 

 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk dapat memperoleh data dan penjelasan 

yang lebih objektif, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa observasi atau pengamatan yaitu 

mengenai kegiatan melakukan perhatian pada suatu objek dengan 

menggunakan semua alat indra. Mengobservasi dapat dilakukan melalui 

indra penciuman, penglihatan, peraba dan pengecap, pendengaran, 

observasi juga bisa dilakukan dengan kuesioner dan gambar, dan 

rekaman suara informan.
4
 

Dalam teknik observasi maka diharuskan untuk terjun langsung 

kelapangan untuk melakukan pengamatan dengan berinteraksi langsung 

dengan anggota organisasi untuk mendapatkan data-data. Adapun dalam 

penelitian ini pengamatan dilakukan dengan berinteraksi langsung 

dengan anggota organisasi LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin. 

Observasi ini dilakukan yaitu agar bisa mendapatkan data mengenai 

manajemen LDK Amal untuk meningkatkan solidaritas. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antar 2 orang yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu atau review untuk mendapatkan informasi. 

                                                             
4 Wafiatul Fitria, Solidaritas Sosial bagi Generasi Milenial (Studi pada anggota 

organisasi ikatan mahasiswa gresik UIN Sunan Ampel Surabaya)” (Surabaya: Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Press, 2019),  h. 41 
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Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

secara mendalam, yakni mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung dan mendetail dengan pengurus dan anggota LDK 

Amal UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, 

membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya 

dengan objek yang ingin diteliti. 

 

F. Analisis Data 

1. Pengelolaan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam 

pengelolaan data, yaitu : 

a.) Data yang diperoleh dari hasil, wawancara dan dokumentasi  

b.) Editing data yaitu memperbaiki data yang telah didapatkan, agar dapat 

dideskripsikan dan mudah untuk dipahami. 

c.) Memaparkan semua data yang didapatkan atau diperoleh dalam 

bentuk laporan 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah yang menentukan karena 

dalam analisis data yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan 

diperoleh hasil penelitian yang bermakna, guna memenuhi dan 
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memberikan makna kepada data yang telah terkumpul dilakukan 

analisis dan interpretasi. Dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan 

analisis ini dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan 

kegiatan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, adapun hal- 

hal yang terdapat dalam data kualitatif, akan muncul data dalam bentuk 

kata-kata dan bukan angka, menurut Munawaro (2013) analisis data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan yaitu : reduksi sebagai 

proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstarakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

yang tertulis dilapangan.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Ibid. hal. 70-71 


