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BAB III 

    METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan ini dilakukan karena semua data yang diperlukan dalam 

penelitian ini dicari dan diperoleh dari lapangan sesuai tempat yang diteliti 

yaitu Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.1  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Masjid Jami Batumandi 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan diantaranya:  

a. Ketua   : Muslim 

b. Wakil Ketua  : Rusliansyah 

c. Relawan Masjid : Suhardi 

d. Pengurus Masjid : Siswandi 

e. Jamaah Masjid  :Muliani dan Daya Nurahman  

                                                           
1
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), 13.  
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yakni Bentuk implementasi imarah dan 

riayah Masjid Jami Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan 

serta dampak dari implementasi imarah dan riayah Masjid Jami Batumandi 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Masjid Jami Batumandi yang terletak di Jl. 

A. Yani Desa Teluk Mesjid RT. 02 Kecamatan Batumandi Kabupaten 

Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di tempat 

penelitian berlangsung melalui wawancara dengan narasumber 

dan mengamati bangunan masjid serta kegiatan yang 

berhubungan dengan implementasi imarah dan riayah Masjid 

Jami Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

b. Data sekunder adalah data-data pelengkap yang menunjang data 

pokok penelitian yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal 

dan data lainnya yang bersangkutan dengan objek penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Melalui observasi penulis secara langsung mengamati kegiatan-

kegiatan yang ada di tempat penelitian tentang implementasi imarah dan 

riayah yang dilakukan dengan mengunjungi Masjid Jami Batumandi 

Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. 

2. Wawancara 

Melalui wawancara penulis melakukan proses pengumpulan data 

dengan sistem tanya jawab secara langsung dengan narasumber. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan penulis melalui proses pengumpulan data-data 

berupa catatan, tulisan, serta arsip yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan digunakan sebagai data pelengkap.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu analisis data 

model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan antara lain:2 

 

                                                           
2
Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta, 1998), 183.  
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1. Reduksi Data (Data reduction) 

Reduksi data yakni proses penyempurnaan data, memilih hal-hal yang 

pokok terhadap data seperti melakukan pengurangan terhadap data yang 

dianggap kurang perlu maupun penambahan data yang dirasa masih kurang, 

dan memfokuskan pada hal yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teks naratif. 

Penyajian data akan memudahkan penulis untuk memahami data yang 

diperoleh selama penelitian. 

3. Verifikasi Data (Conclusions Drawing/Verifying) 

Verifikasi data ini merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

kemungkinan akan ada perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid, maka 

kesimpulan yang  dihasilkan merupakan kesimpulan yang teruji 
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kredibilitasnya. Verifikasi data ini dilakukan agar penilaian tentang 

kesesuaian data dengan maksud yang terkandung bisa lebih tepat. 

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data 

menggunakan metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data 

dilakukan untuk mendalami lebih jauh tentang data yang diperoleh dari 

narasumber dengan memakai banyak sumber data seperti arsip, buku, 

dokumen, hasil observasi dan hasil wawancara, serta juga bisa melakukan 

wawancara kepada banyak subjek agar perspektif data bisa lebih luas. 


