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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
40

   

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil 

bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis 

berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan 

bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan 

lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo dan rekaman-

rekaman lainnya.
41

 Dalam hal ini akan menjelaskan dan memberikan 

gambaran tentang “Pembinaan Keagamaan Melalui Majelis Taklim Al-

Hidayah Di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun”. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

dilaksanakan di desa Bono Tapung, khususnya pada lembaga Majelis 

taklim Al-Hidayah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2019 sampai dengan 

April  2019. 

 

C. Sumber Data  

Adapun sumber data yang  akan digunakan dalam penelitian ini, 

adalah: 
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1. Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data di 

hasilkan,  data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu 

dari Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, Pengurus Majelis Taklim Al-

Hidayah, Pemateri di majelis taklim dan anggota aktif majelis taklim  

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah data primer.  

Baik dari data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau buku-

buku perpustakaan, dokumentasi, Jurnal, Skripsi, internet dan dokumen 

lain.
42

 

 

D. Informan Penelitian 

Adapun informan pada penelitian ini yaitu ketua majelis taklim Al-

Hidayah, pengurus majelis taklim, Ustaz selaku penceramah tetap di majelis 

taklim Al-hidayah, dan anggota aktif Majelis taklim Al-Hidayah. 

Tabel III. 1 

Informan Penelitian 

 

No Nama Status  Jabatan  

1 Hj. Saidah Ma’aroh, 

S. Pd. I 

Informan Kunci Ketua Majelis Taklim Al-

Hidayah 

2 Ust.  Ahmad Tajus 

Syarofi  

Informan tambahan Pemateri/ Ustaz 

3  Hj. Sulimah 

Nurlailis 

Informan tambahan Penasehat 

4 Hanik Zuraini Informan tambahan Anggota  

5 Hj Sunarmi Informan tambahan Anggota 

6 Hj Rina Fitri, S. Pt Informan tambahan Anggota 

7 Karsem  Informan tambahan  Anggota 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Guna mempermudah penelitian ini dalam mencari data, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

1. Metode Observasi 

Metode Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat 

bantu utamanya selain itu panca indra yang digunakan ialah telinga, dan 

mulut. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta 

dibantu oleh panca indra lainnya. Dari pemahaman observasi atau 

pengamatan di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode 

observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan  untuk 

menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat dialami oleh 

peneliti.
43

  

2. Metode Wawancara  

Metode Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yamg lebih mendalam, teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.
44

   

3. Metode Dekumentasi 

Metode dokumentasi adalah segala benda yang berbentuk barang, 

gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan 

yang penting dan absah.
45

   

                                                             
43

 Ibid, Hlm. 142-143. 
44

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Cv Mustaka Setia, 2008), Hlm. 

190 
45

 Husein Usman Dan Purnomo Setiadi, Metode Penelitian , (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), Hlm. 129 



 31 

F. Validitas Data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah 

digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji, keabsahan data atau 

kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data 

yang sudah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat 

kredebilitas penelitian ini, maka digunakan teknik validitas sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan pristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu benar 

atau salah. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati. 

2. Triangulasi yakni teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber (teknik pengecekan data dari pimpinan dan bawahan), triangulasi 

teknik pengumpulan data ( teknik pengecekan lintas teknik, contohnya 

memakai teknik wawancara lalu di cek dengan teknik observasi/ 

dokumentasi dan lainnya) dan triangulasi waktu (ketika pagi hari dan sore 

hari).
46

   

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis  data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif. Berikut 

adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Tahap Pengumpulan Data  

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama 

adalah proses pengumpulan  data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, 

foto, sikap dan prilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil 

observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, 
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wawancara, dokumentasi dengan menggunakan alat bantu yang berupa 

kamera, video tape. Pada tahap ini peneliti melakukan proses 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus sebagaimana 

diungkap dimuka harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, 

atau konteks terjadinya pristiwa.  

2. Tahap Reduksi Data  

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga 

pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, 

pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa 

yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu 

proses reduksi data dimaksud untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

megarahkan dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorgasnisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

3. Display Data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang  

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

data. 

4. Verifikasi Dan Tahap Penarikan Kesimpulan  

Tahap akhir pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan  

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang  telah 

disampaikan.
47
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