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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif yang menggambarkan peristiwa dan gejala yang terjadi selama 

penelitian dilaksanakan. Akibatnya, data yang akan dikumpulkan akan 

berupa gambar dan kata-kata, bukan angka.1 

 Pemeriksaan ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk 

menyelidiki dan melihat informasi apa saja yang berkaitan dengan judul 

pada penelitian ini yaitu Manajemen Pengelolaan Kegiatan Keagamaan di 

Masjid Ar-Rahman Banjarmasin yang dibedah secara subyektif. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah sesuatu yang dipelajari baik itu individu, 

benda, maupun lembaga (organisasi) individu. Objek atau lokasi yang 

dilampirkan data variabel penelitian.2 Dan yang menjadi subjek penelitiann 

ini adalah  jamaah dan orang-orang yang membangun dan mengelola masjid 

Ar-Rahman di Banjarmasin dijadikan sebagai subyek penelitian. 

 Subjek penelitian atau fokus penelitian dikenal sebagai objek 

penelitian. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Pengelolaan 

                                                             
1 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2003).h.11 
2 Idrus Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009).h.1 
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kegiatan keagamaan di masjid Ar-Rahman Banjarmasin menjadi pokok 

bahasan penelitian ini  

 

C. Lokasi Penelitian 

 Masjid Ar-Rahman di Jalan Kampung Melayu Darat No. 48 

Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang menjadi lokasi penelitian. 

 

D. Data dan Sumber data 

1. Data 

 Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer 

 Yaitu informasi data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi tentang kegiatan keagamaan masjid Ar-Rahman 

Banjarmasin dikelola 

b. Data sekunder 

 Merupakan sebagai data pendukung atau pelengkap yang 

dianggap penting dan dapat menambah dan melengkapi data dari 

sumber utama. Contoh data sekunder antara lain informasi yang 

diperoleh dari buku, media internet, dokumentasi, atau bahan 

pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Sumber data 



3 

  

 Data Kajian ini juga mengacu pada sumber data sebagai berikut: 

 Informan, khususnya Pembina dan Pengurus masjid Ar-

Rahman di Banjarmasin. catatan dan tulisan yang berkaitan dengan 

data yang digali berfungsi sebagai dokumentasi. Informasi ini 

berupa file melihat masjid serta foto-foto yang dikumpulkan selama 

pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh masjid. 

 

E. Teknik dan Pengumpulan Data 

 Teknik dan Pengumpulan Data Observasi, wawancara, dan 

dokumenter adalah semua metode pengumpulan data. Metode berikut 

diperlukan untuk penelitian ini: 

1. Observasi adalah Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala atau gejala yang menjadi 

pokok penelitian disebut observasi.3 

2. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana mereka 

bertanya dan menjawab pertanyaan untuk bertukar informasi dan ide 

sehingga data tertentu dapat dipahami.4  Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan sebagai wawancara tidak terstruktur, artinya informan 

dalam penelitian langsung ditanyai dan dijawab secara detail. 

                                                             
3 Afifudin dan Beni Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009).h.134 
4 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008).h.190 
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3. Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lampau yang dapat ditulis, 

digambar, atau dibuat secara monumental oleh seorang individu. 

Dokumen berbasis tulisan, antara lain catatan harian para pahlawan 

revolusi nasional, cerita, biografi, dan kebijakan. karya seni dan gambar, 

lukisan, film, patung, sketsa, dokumen dan sejenisnya.5 

 

F. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses dimana mencari dan mengumpulkan 

informasi secara metodis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, 

dan berbagai materi, sehingga lugas, dan hasilnya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa analisis ini 

adalah tempat peneliti dapat mengubah data yang telah mereka kumpulkan 

menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah.6 

 Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman, 

khususnya kegiatan analisis data kualitatif yang interaktif dan 

berkesinambungan hingga selesai. Selain itu, kegiatan analisis data 

meliputi: 

 

 

 

 

                                                             
5 Afifudin dan Beni Saebani, Metode Penelitian Kualitatif.h.117 
6 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian-Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: 

CV Jejak, 2017).h.84 
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1. Koleksi Data (Data Collection) 

 Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data oleh peneliti 

untuk memudahkan mereka menganalisis dan mengolah data. Wawancara, 

observasi, dan tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

penelitian ini. 

 

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

 Pada tahap reduksi, informasi dan data diolah untuk mengkaji 

seluruh data catatan lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi aspek yang paling signifikan dari materi pelajaran yang 

sedang diselidiki. Untuk mereduksi data, aspek-aspek penting harus 

diringkas dan yang tidak perlu dihilangkan. Dengan demikian informasi 

yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi. 

 

3. Penyajian Data (Data Display) 

 Kegiatan penyajian data dilakukan secara sistematis, terorganisir, 

dan tersusun dalam pola hubungan pada tahap display. Hal ini memudahkan 

untuk memahami data yang disajikan dalam bentuk teks dan bersifat naratif. 

Oleh karena itu, data akan diberi makna yang relevan dengan penelitian 

berdasarkan kesimpulan tersebut. 
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4. Verifikasi (Conclusion)  

 Data hasil survei pendahuluan, catatan lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi digunakan untuk menarik kesimpulan pada tahap verifikasi. 

Temuan baru ini bersifat deskriptif, dan diharapkan kesimpulan penelitian 

dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sejak awal.7 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Sugiyono, Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2008).h.337 
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