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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif karena bentuk penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.1 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). “Field Research includes a wide variety of 

methods for studying organizational life in its natural setting with first-hand 

observations from the viewpoint of a particular individual or group”.2 Penelitian 

lapangan yaitu meneliti tentang Kegiatan Kegamaan Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mempelajari 

peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis menggunakan uraian 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan bukan berupa angka. 

 

                                                 
1Lexi J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), 3. 

 
2Andrew Van de Ven, “Field Research Methods”, Published in Joel A. C. Baum Oxford, 

2002, 867 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah Murabbiyah, Musyrifah, dan 

mahasantriwati. Yang penulis teliti adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan pada 

masa pandemi Covid-19 di asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Objek  

Objek dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pelaksanaa kegiatan 

keagamaan yang diterapkan oleh Murabbiyah/Musyrifah kepada mahasantriwati 

wajib asrama dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaa kegiatan keagamaan pada 

masa pandemi Covid-19 di asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data Pokok  

Data pokok atau data primer adalah data yang dijaring, diperoleh, 

dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun data 

pokok pada penelitian ini adalah: 

1). Pelaksanaan kegiatan keagamaan pada masa pandemi Covid-19 yang diterapkan 

oleh Murobbiyah/Musyrifah kepada mahasantriwati Asrama 2 UIN Antasari 

Banjarmasin, 



57 

 

 

 

2). Data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan kegiatan 

keagamaan pada masa pandemi Covid-19 di Asrama 2 UIN Antasari 

Banjarmasin, meliputi: 

a). Faktor pendidik 

b). Latar belakang mahasantriwati 

c). Sarana dan prasarana yang ada di Asrama 2. 

b. Data Penunjang  

Data penunjang adalah data yang meliputi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, yang meliputi: 

1). Profil Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin 

2).Sejarah singkat berdirinya asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin.  

3). Visi dan Misi Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin. 

4). Keadaan asrama, pembimbing, mahasantriwati dan sarana prasarana. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat asal muasal dari mana data diperoleh. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, yaitu Murobbiyah, dan Musyrifah Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN 

Antasari Banjarmasin. 

b. Informan tambahan, yaitu Mahasantriwati Asrama 2 angkatan terdahulu atau 

pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. 

c. Dokumen, yaitu catatan ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.3 Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “An interview is a 

conversation for gathering information”.4 Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interwiewer) yang memberikan jawabaan atas pertanyaan itu.5  

Teknik ini digunakan dengan melakuka tanya jawab secara langsung dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk menggali data tentang 

Kegiatan Keagamaan pada masa pandemi Covid-19 di asrama 2 Ma’had al-Jami’ah 

UIN Antasari Banjarmasin, meliputi shalat berjamaah, shalat duha, shalat tahajud, 

tadarus Al-Qur’an, burdah, dan pengajian atau taklim. Teknik ini juga digunakan 

untuk mendapatkan data berupa faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

keagamaan pada masa pandemi Covid-19 di Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN 

                                                 
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 308. 

 
4M. Easwaramoorthy & Fataneh Zarinpoush, “Interviewing for Research”, Canada 

Volunteerism Initiative. 2006. 

 
5Lexi J. Moleong, “Metode Penelitian…, 186. 
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Antasari Banjarmasin. Dalam melakukan wawancara ini juga menggunakan alat 

bantu berupa pedoman wawancara dan alat perekam. 

Pedoman wawacara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

meyimpang dari tujuan peneitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan 

penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan maalah yang diteliti. Alat 

perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar peneliti dapat 

terfokus pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mecatat 

jawaban-jawaban dari subjek penelitian.  

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

pengamatan mengenai fenomena-fenomena, subjek atau objek yang diteliti untuk 

memperoleh informasi atau gambaran sesuatu.6 “Observationn is a complex 

research method because it often requires the researcher to play a number of roles 

and to use a number of tecniques.”7 Observasi dalam teknik pengumpulan data 

yang dimaksudkan peneliti adalah untuk melihat langsung bagaimana keadaan 

Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin, serta sarana dan prasarana 

yang  ada di Asrama 2 Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

adalah teknik pengumpulan data melalui informasi-informasi baik melalui 

                                                 
6S.Nasution, Metode Research, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 106. 

 
7Lynda M. Baker, “Observation: A Complex Research Method” Journal Library Trends, 

Vol. 55, No. 01, 2006, 172. 
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dokumen, gambar, transkrip, dan catatan-catatan.8 Dokumen berbentuk tulisan 

misalnya catatatn harian, sejarah kehidupan, (life histories), ceritera biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, mislanya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.9 

Teknik ini penulis gunakan untuk menggali data melalui dokumen atau 

catatan-catatan berupa data pengurus ma’had, keadaan di asrama 2 Ma’had al-

Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini: 

Tabel 3.1 Matriks: Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

NO Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data pokok  

Data yang berkenaan dengan 

kegiatan keagamaan pada masa 

pandemi covid-19 di Asrama 2 UIN 

Antasari Banjarmasin, meliputi 

shalat berjamaah, shalat duha, shalat 

tahajud, tadarus Al-Qur’an, burdah, 

dan pengajian.  

Informan/Murabbiyah, 

Musyrifah, dan 

Mahasantriwati 

Asrama 2 Ma’had al-

Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin 

 

Observasi dan 

Wawancara 

2. Data tentang faktor pendukung dan 

penghambat Pelaksanaan kegiatan 

keagamaan pada masa pandemi 

Covid-19 di asrama 2 UIN Antasari 

Banjarmasin, meliputi: 

a). Faktor pendidik, 

b). Latar belakang mahasantriwati, 

Informan/Murabbiyah, 

Musyrifah, dan 

Mahasantriwati 

Asrama 2 Ma’had al-

Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin 

wawancara 

                                                 
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274. 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…,329. 
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3. Data Penunjang  

Data Penunjang ini untuk 

melengkapi dari data pokok yang 

terdiri dari gambaran umum lokasi 

penelitian: 

1) Profil Asrama  

2) Sejarah Berdirinya Ma’had al-

Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin.  

3) Visi dan Misi Ma’had.  

4) Keadaan asrama, pengurus, 

peserta didik dan sarana 

prasarana. 

 

Informan 

tambahan/Koordin 

ator Ma’had al-

Jami’ah UIN Antasari 

Banjarmasin 

Dokumen 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data digali dan dikumpulkan maka selanjutnya adalah dilakukan 

pengolahan data. Ada beberapa teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data 

yang telah diperoleh di lapangan yaitu sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 10 

                                                 
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 338. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

“Data Display has been considered an important step during qualitative data 

analysis or the writing up stages.”11 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan dalam untuk menyajikan 

data dalamm penelitian kualitatif adaalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.12 

c. Conclution Drawing/ verification  

Langkah ke tiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.13 

                                                 
11Susana Verdinelli, “Data Display in Qualitative Research”, International Journal of 

Qualitative Methods, 2013, 12. 

 
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 341. 

 
13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 345. 
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Dengak demikian kesimpulan dalam penenlitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.  

2. Analisis Data  

“Qualitative data analysis is the classification an interpretation of 

linguistic (or visual) material to make statement about implicit an explicit 

dimensions and structures of meaning-making in the material and what is 

represented in it. Meaning making can refer to subjective or social 

meanings.”14 

 

Setelah melakukan pengolahan data, maka hal selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah menganalisis data yang meliputi mengklasifikasi data, 

menyajikan data, dan melakukan analisis kualitatif. Selanjutnya diuraikan dalam 

bentuk uraian kalimat, lalu dilakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian yang telah dilakukan.  

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa prosedur penelitian yang 

dilalui oleh peneliti, yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan 

                                                 
14Esubalew Aman Mezmir, “Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, 

Data Display and Interpretation”, Lecturer at Wolkite University, Departent of Sociology, Vol. 10, 

No. 02, 2020, 15 
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a.  Penjajakan awal ke lokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyusun desain 

proposal. 

c. Membuat proposal penelitian. 

d. Mengajukan proposal penelitian ke Fakultas Tarbiyah UIN Antasari 

Banjarmasin. 

2. Tahapan Persiapan  

a. Mengadakan seminar proposal. 

b.  Mohon surat keterangan riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. 

c. Menyampaikan surat pengantar kepada pihak terkait. 

d. Membuat instrumen pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Menghubungi informan dan informan tambahan. 

b. Melaksanakan instrumen untuk menggali data-data penunjang. 

c. Melakukan observasi untuk menggali data-data penunjang. 

d. Mengumpulkan data yang berbentuk dokumentasi dan menyajikannya. 

e. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

c. Sidang munaqashah skripsi. 

 


