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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu peneliti terjun langsung di lapangan yang diteliti, seperti 

gelandangan Melayu Islam yang sedang menjalani kehidupan yang sulit di 

dalam ibu kota Kuala Lumpur. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan memaparkan masalah melalui pendekatan 

perspektif teori ilmu Bimbingan Konseling Islami. 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan sosiologis. 

Artinya peneliti mentafsirkan sesuai dengan kondisi apa yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat. Berdasarkan pada kajian keilmuan tentang relasi dan 

interaksi antar orang. Sehingga berfokus pada respons, peran, fungsi, 

interaksi antar warga masyarakat dalam bidang yang sedang dikaji. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan sumber atau tempat memperoleh penelitian. 

Dalam penelitian ini yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah di Jabatan 

Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JAWI), Kedai Makan 

Asnaf 1 Malaysia dan sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Dalam hal ini peneliti 

melihat subjek penelitian tidak hanya sebatas gelandangan saja, akan tetapi, 

melihat peran aktif para sukarelawan dan Non Government Organization 

(NGO) atau bisa dikatakan pihak yayasan juga banyak ikut membantu. 
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Waktu penelitian adalah selama satu semester yaitu mulai dari bulan 

November sehingga bulan Maret 2017. 

C. Informan Penilitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi (data) mengenai objek 

yang sedang diteliti. Dengan pengertian ini, maka informan sama dengan 

responden.
34

 Diantara sekian banyak informan ada yang disebut narasumber 

kunci (Key Informan). Key Informan adalah Informan yang paling banyak 

mengetahui hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

berjumlah 3 orang gelandangan dan key informan dalam penelitian ini adalah 

Pegawai JAWI. 

D. Sumber Data 

Dalam sumber data penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
35

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari 

hasil observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai 

pihak atau instansi terkait dengan penelitian. 

 

                                                             
34

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara, 2006, 

hlm. 145 
35

 Moh. Prabundu Tika, 2006, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta .hlm. 57-58. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan sebagai menjawab 

permasalahan yang akan diteliti maka penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

Metode ini untuk mendapat data yang digunakan oleh penulis 

adalah observasi. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di 

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
36

 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dalam penelitian ini penulis 

mengamati bagaimana metode bimbingan agama yang dilakukan oleh 

pegawai agama dan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap informan 

dan para gelandangan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sesuai 

pendapat di  atas maka penulis melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap pegawai JAWI. Adapun yang menjadi pengamatan 

peneliti adalah metode bimbingan agama dalam membina pemahaman 

agama para gelandangan oleh JAWI. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode untuk 

mendapatkan data penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada 
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2013), hlm 145. 
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pegawai agama sebagai informan tentang data-data yang dibutuhkan 

oleh penulis khususnya metode bimbingan agama yang digunakan 

dalam membina pemahaman agama para gelandangan, sedangkan 

wawancara terhadap para gelandangan dilakukan oleh penulis untuk 

melihat bagaimana hasil dari bimbingan yang mereka peroleh dari 

pihak JAWI. 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan 

fakta di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data dari 

catatan, dan gambar yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau dari 

arsip-arsip lembaga yang terkait. 

F. Validitas Data 

Validitas data di dalam penelitian kualititatif berbeda dengan kuantitatif, 

jika kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, dalam penelitin 

kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan 

meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti 

maupun konteks di mana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang 

mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung 

dalam penelitian kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap 

arti (meaning) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau 
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masalah tertentu mengenai peristiwa observasi dan kemanusiaan dengan 

kompleksitasnya secara mendalam. 

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan, yaitu 

sebagai berikut:
37

 

1. Perpanjangan keikutsertaan. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri 

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutserataan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar 

penelitian atau dengan kata lain perpanjangan keikutsertaan sama 

dengan lama-lama di lokasi responden. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali lagi ke lapangan 

(JAWI) untuk memastikan apakah data yang telah diperoleh telah 

benar. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci.
38

 

Dalam penelitian ini peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara 

membaca berbagai referensi buku, dokumentasi yang berkenaan 
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dengan Metode Bimbingan Agama Dalam Membina Pemahaman 

Agama Para Gelandangan. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi 

dengan sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data.
39

 

Teknik triangulasi yang penulis lakukan yaitu dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

selanjutnya menanyakan kembali hasil wawancara dengan 

pembimbing atau responden kepada key informan atau pegawai JAWI 

dalam memberi bimbingan agama terhadap para gelandangan . 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan maka 

selanjutnya adalah menganalisa data dengan menggunakan metode deskriktif 

kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena 

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk 

memperoleh kesimpulan.
40

 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Analisis Induktif: informasi yang dikelompokkan di lapangan 

digunakan untuk membuat kesimpulan akhir. Dan dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan melakukan 

identifikasi, revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang 

ada. 

2. Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. 

3. Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi. 

4. Menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
41

 

Berdasarkan langkah tersebut, maka penulis menganilisis data untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai Metode Bimbingan Agama Dalam 

Membina Pemahaman Agama Para Gelandangan Oleh Jabatan Agama Islam 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JAWI). 
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