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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang strategi meningkatkan ibadah ini berjenis deskriftif,

yaitu mengumpulkan data dan menggambarkan fenomena-fenomena dilapangan

sesuai dengan yang diteliti.1

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif, yakni suatu proses pemecahan masalah dengan menggambarkan objek

penelitian secara detail. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Meleong

mendefinisiskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku

yang diamati.2

Penelitian deskriptif  kualitatif  bertujuan memperoleh informasi-informasi

saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikian informasi apa adanya dalam

bentuk kalimat. Metode ini berusaha menjelaskan dan menyimpulkan data yang

berhubungan dengan objek penelitian serta menjelaskan setiap variabel penelitian

secara mendalam dan mendetail, kemudian diberi saran yang sesuai dengan tujuan

penelitian yang telah dirumuskan.

1 Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 239.
2 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosdakarya:

Bandung, 2000), h. 3.



35

B. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Pangkalan Lesung yang berlokasi di

Desa Genduang kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Riau.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei tahun 2015 sampai bulan Agustus

tahun 2015.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah. Pertama wawancara

sebagai sumber data primer, yaitu sejumlah pertanyaan yang penulis ajukan

kepada pengurus ROHIS untuk mengetahui Strategi Organisasi Rohani Islam

dalam meningkatkan minat ibadah Siswa. Kedua observasi serta dokumentasi

sebagai sumber sekunder, yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi

penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai pelengkap data

penelitian.3

D. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1

orang pembimbing Organisasi Rohani Islam, 1 orang ketua, 1 orang wakil

ketua, 1 orang sekreteris, 1 orang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota

Organisasi Rohani Islam SMAN 1 Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

3 Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif ( jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.
141-175.
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E. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara penulis dan responden untuk

memperoleh keterangan.4 yaitu sejumlah pertanyaan yang penulis ajukan

untuk mengetahui Strategi Organisasi Rohani Islam dalam meningkatkan

minat ibadah Siswa.

2. Observasi, Karl Wick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan,

pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan

suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan

empiris.5 Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pemilihan dan

pencatatan gejala-gejala yang ada dilokasi penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu sejumlah foto dan data yang berkaitan dengan objek

penelitian sebagai pendukung kelengkapan data penelitian.6

F. Validitas Data

Uji keabsahan dapat dilakukan dengan trigulasi, pendekatan dengan

kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah

tertentu yang kemungkinan  dapat dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh

Burgess.7 Dengan “strategi penelitian ganda” atau seprti yang dilakukan Denzin,8

dengan “Trigulasi”. Istilah penggabungan metode ini lebih akrab dikenal dengan

4 Sugiyono, Metodologi Penelitian pendidikan, h. 194.
5 Yasril Yazid, dkk, Metodologi Penelitian (Pekanbaru: UnriPerss, 2009), h. 87.
6 Imam Gunawan Metode Penelitian Kualitatif ( jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.

141-175.
7 Brannen, Julia, Memadu metode penelitian kualitatif & kuantitatif, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar , 1997), h. 20.
8 Brannen, metode penelitian kualitatif & kuantitatif, h. 20.
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istilah “meta-metode” atau “mix-method”, yaitu metode campuran, dimana

metode kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersama dalam sebuah

penelitian. Prosedur yang dapat dilakukan dalam meta-metode adalah

menggunakan pertimbangn yang diusulkan oleh Bryman, yaitu (1) metode

kualitatif sebagai fasilitator  metode kuantitatif, (2) metode kuantitatif sebagai

fasilitator metode kualitatif, (3) kedua metode diberikan tekanan yang setara.

Maksudnya dalam suatu penelitian yang menggunakan meta-metode, peneliti

dapat menekankan pada salah satu metode atau kedua-duanya secara berimbang.

Uji keabsahan melalui Trigulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif,

untuk menguji keabsahan tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Oleh

kerena itu sesutu dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili bebenaran orang

banyak.9

G. Teknik analisis data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan

pemahaman peneliti tentang temuan-temuan permasalahan yang diteliti. Untuk

memperkuat keabsahan data, langkah selanjutnya melakukan analisis,10 kemudian

dilakukan pengorganisasian data, meguraikan data  menjadi lebih kecil, mencari

hubungan atau interaksi diantara data,  menemukan mana data yang penting untuk

9 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grooup,
2007), h. 250.

10 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana, 1992), h. 88.
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didalami dan akhirnya menemukan apa yang penting untuk dilaporkan serta

diinformasikan kepada masyarakat.

Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode deskriftif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-

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

memperoleh kesimpulan.11

11Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 239.


