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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian   

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif. Menurut creswell metodologi penelitian 

kualitatif ialah suatu metode strategi untuk membangun pernyataan 

pengetahuan melalui interpretasi terhadap multiperspektif yang 

berbagai dari masukan segenap partisipan yang terlibat didalam 

penelitian.
1
 

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah 

dan bersifat penemuan, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci 

yang menjadi penentu dari kesahihan data yang terkumpul.
2
 

    Dengan demikian, peneliti berharap data yang diperoleh dari 

narasumber penelitian ini selanjutnya dapat menjelaskan situasi 
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umum mengenai manajemen perencanaan Lembaga Pengajian dan 

Pengkajian Islam (LPPI) Annisa UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Jenis Penelitiaan 

        Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan 

mengenai suatu masalah.
3
 

B.    Subjek Dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian   

Subjek penelitian adalah ketua beserta pengurus Lembaga 

Pengajian dan Pengkajian Islam (LPPI) Annisa. 

2. Objek Penelitian  

Mengenai objek penelitian ini adalah manajemen perencanaan   

Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam Annisa Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin, faktor pendukung dan penghambat 

dalam merencanakan suatu manajemen pada Lembaga Pengajian 

dan Pengkajian Islam Annisa Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin. 

C. Lokasi Penelitian  

         Penelitian dilaksanakan bertempat di Masjid Kampus Abdurrahman Ismail 

Lantai 2, Jl. A. Yani Km 4,5 Komplek UIN Antasari, Kelurahan Kebun Bunga, 

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70237.   
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45 

 

 
 

 D.    Data dan Sumber Data 

1.      Data  

               Data yang digali dalam penelitian ini ada dua sebagai berikut: 

 Data primer  

   Data primer merupakan jenis data yang digali dari sumber utama, 

baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data primer 

dari responden penelitian.
4
 

 Data Sekunder  

      Data Sekunder yaitu data pendukung dan pelengkap yang 

dianggap penting yang dapat menambahkan dan melengkapi data 

dari sumber utama. Data tambahan yang dimaksud adalah meliputi 

dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto 

pendukung terkait dengan masalah ini, seperti data yang didapat dari 

bahan pustaka berupa buku-buku, dokumentasi, media internet yang 

ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. 
5
 

2.    Sumber Data 

 1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti Data hasil 

primer dalam hasil penelitian ini yaitu wawancara dengan ketua 

                                                 
    

4
  Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, ed. Haris Ari Susanto, 
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dan beserta pengurus Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam 

(LPPI) Annisa sebagai responden. 
6
 

     2.  Sumber data sekunder. merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat 

dokumen atau sumber-sumber lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

          Dalam penelitian ini peneliti bisa mengggunakan 3 motode yaitu    

pengumpulan data, observasi dan wawancara.  

1. Observasi  

Hal Pertama yang dilakukan dalam proses pengumpulan data pada 

penelitian kualitatif ialah observasi. Observasi merupakan sebuah 

kegiatan mengamati fenomena, realitas dan peristiwa yang terjadi 

dilapangan.  

Kegiatan dalam observasi bisa berupa pengamatan mendalam tentang 

segala aspek dalam penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh informasi penelitian terkait masalah 

manajemen perencanaan Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam 

Annisa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7
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2.  Wawancara  

             Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang yang 

akan diteliti. Peneliti menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan 

dengan masalah yang perlu diketahuinya. Jawaban dari responden 

dicatat dan direkam.  

   Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung maksud dari wawancara secara langsung adalah bertemu 

dengan responden secara tatap muka dan wawancara secara tidak 

langsung adalah melalui sosial media, seperti whatsapp. Wawancara 

ini dilakukan kepada para responden secara terstruktur diantaranya 

ketua beserta pengurus Lembaga Pengajian Islam (LPPI) Annisa.
8
 

3. Dokumentasi  

           Dokumentasi menjadi salah satu sumber informasi yang berharga 

bagi peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data-data lapangan. 

Hasil dari data yang diikumpulkan peneliti mendapatkan sebuah 

sumber data yang bersangkutan  dengan data yang akan diteliti adalah 

berbentuk tulisan dan gambar.  

    Dengan ini peneliti melaksanakan sebuah dokumentasi ditempat 

yang akan dilakukan untuk penelitian, salah satu cara untuk 

mendokumentasikan oleh peneliti dengan memotret secara langsung 

lokasi tempat penelitian di LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin. 

                                                 
8
 Firdaus Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, ed. Haris Ari Susanto, 

pertama. (Yogjakarta: Grup Penelitian CV Budi Utama, 2018). 
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mendapatkan file dokumen LPPI Annisa, Lembaran Surat Keputusan 

Lembaga Pengajian dan Pengkajian Islam Annisa dalam Bukti Fisik.
9
 

H.  Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Tahapan-tahapan dalam mengolah data yang dilaksanakan oleh peneliti 

yakni : 

1. Melaksanakan Pengumpulan data yang telah diperoleh berdasarkan  

hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. 

2. Melaksanakan penyusunan  data-data yang telah diperoleh peneliti 

berdasarkan dengan jenis permasalahan yang  terdapat saat terjun 

kelapangan. 

3. Melaksanakan penyaringan data yang telah didapatkan serta 

memperbaiki data yang akan ditemukan  untuk disampaikan secara 

rinci. 

4. Semua data yang telah didapatkan kemudian akan disampaikan 

dengan bentuk laporan serta menggunakan bahasa yang mudah 

untuk dipahami. 

2.  Analisis Data  

Analisis Data dalam penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, 

dan lainnya, Hal ini dilakukan untuk meningkatan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.  

                                                 
9
 Fitri Nur Mahmudah, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ed. Budi Asyhari, pertama. 

(Yogjakarta: Kampus II Universitas Ahmad Dahlan, 2021). 
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Proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam model, 

kategori, dan unit deskripsi dasar. Sedangkan tujuan analisisis data 

kualitatif adalah untuk menemukan makna dibaik data melalui 

penegenalan subjek penulis.  

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 

kualitatif dimana setiap data yang terkumpul dapat dijelaskan dengan 

berbagai persepsi yang tidak berbeda dan sesuai dengan judul penelitian. 

Analisis data kualitatif menyatu diaktivitas pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.
10

 

      Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan proses analisis 

tersebut sebagai berikut.  

3. Pengumpulan data proses pengumpulan data riset kualitatif dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan denagn terjun 

langsung kelapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau 

observasi, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian 

dokumen, hingga Focus Group Discussion (FGD). 

4. Reduksi Data  

Reduksi data berarti meringkas, memilih poin-poin kunci, fokus pada 

prioritas. Dengan kata lain, proses reduksi data ini berfungsi sebagai 

peneliti terus mengarahkan. 
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 Rukin, Metodelogi Penelitian Kualitatif, ed. Abdul Rofiq, 1st ed. (Surabaya: CV. 

Jakad Media Publishing Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari, 2021). 
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Dengan kata lain, proses kata lain, proses reduksi data ini berfungsi 

sebagai peneliti terus mengarahkan peneliti untuk membuat catatan 

dasar dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.  

5. Penyajian Data 

 Penyajian dibuat untuk dapat melihat gambaran umum atau beberapa 

bagian dari gambaran umum. Pada fase ini peneliti mencoba untuk 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah 

utama, dimulai dengan pengkodean setiap submasalah.  

6. Kesimpulan atau verifikasi  

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan 

berdasarkan data yang  diperoleh.
11

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

 Adapun teknik pengecekan keabasahan data didasarkan pada kriteria 

derajat  kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi. Ketekunan 

pengamatan, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

didasarkan pada sesuatu diluar data untuk keperluan mengecek atau sebagai 

pembanding  terhadap data yang telah ada. 

 Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik pengamatan secara 

teliti, dirinci agar subjek data yang dihasilkan terhindar dari hal - hal yang 

tidak diinginkan. 
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 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, ed. Ayub, 1st ed. (Yogjakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015). 
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 Ada beberapa cara untuk memvalidasi data dalam penelitian kualitatif satu 

dari metode dapat digunakan sebagai berikut. 

1. Memperpanjang  observasi  

              Dalam hal ini diharapkan agar hasil penelitian ini memang 

benar ada. Sehingga dilakukan observasi lebih lanjut untuk 

mengevaluasi rencana  pada suatu manajemen perencanaan sebuah 

organisasi yang ada di LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Pengamatan 

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan dalam 

pengamatan sebuah manajemen perencanaan organisasi yang 

berada pada LPPI Annisa UIN Antasari Banjarmasin.  

Dalam melaksanakan pengawasan guna untuk mendapatkan 

kepercayaan, berkesinambungan dalam melaksanakan pengawasan 

ini sehingga peristiwa akan tercapai dengan data yang terkumpul 

dari narasumber. 

3. Menggunakan Bahan Referensi 

             Dalam hal ini peneliti menggunakannya sebagai alat untuk 

memperluas data secara teoritis atau untuk menghasilkan penelitian 

sebagai penguat informasi dalam landasan teori atau hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti dalam proses pembuatan skripsi. 
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Media referensi yang digunakan untuk mencari bahan referensi 

yang didapat dari buku ,jurnal dan media internet yang 

terpercaya.
12

 

                                                 
  

12
 Abd. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah, ed. Thamrin Paelori 

Wardiman, 1st ed. (Yogjakarta: Zahir Pubishing, 2020). 


