
30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang 

terpola), dan disebut juga sebagai metode interpretif karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induksi/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
1
 Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental 

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan 

peristilahannya.
2
 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13. 

2
 J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 

2003), hlm. 3. 
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Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini berdasarkan 

beberapa pertimbangan. pertama, karena dari judul skripsi ini 

mengandung dua variabel. Kedua, dari rumusan masalah yang penulis 

angkat dalam skripsi ini menuntut penulis untuk terjun langsung 

mengadakan penelitian. Ketiga, metode kualitatif lebih peka dan dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 

Dengan demikian, penulis dapat memilah-milah sesuai dengan 

fokus penelitian yang telah tersusun dan dapat mengenal lebih dekat 

menjalin hubungan dengan Subjek penelitian (Responden) serta berusaha 

memahami keadaan Subjek dalam penggalian info atau data yang 

diperlukan. Maka Penelitian ini penulis arahkan untuk mendapatkan 

gambaran mendalam tentang Peranan Yayasan Al Istiqomah dalam 

membangun lingkungan pendidikan islam dijatirangga Bekasi tersebut.  

Sesuai dengan tema yang penulis bahas jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research). yaitu penulis 

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.
3
 Alasan penulis menggunakan 

jenis penelitian ini adalah penulis bermaksud untuk melakukan analisis 

secara mendalam dibantu dengan data empiris yang diperoleh di lapangan 

sesuai dengan teori yang relevan yang pada akhirnya bisa melakukan 

simpulan. 

                                                           
3
 J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 

2003), hlm. 26. 



32 
 

B. Tempat Atau Lokasi  Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini yang akan dilaksanakan penulis 

yaitu di Yayasan Al-Istiqomah. Terletak di Kelurahan Jatirangga, 

kecamatan Jatisampurna, Bekasi Jawa Barat. Penulis memilih tempat ini 

sebagai tempat penelitian. 

C. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Yayasan Al-Istiqomah, 

Takmir Masjid dan Ketua Pengajian Ibu-Ibu. Berikut penjelasannya: 

1. Bapak H. Maskan Syarif selaku Kepala Yayasan Al-Istiqomah di 

Jatirangga Jatisampurna Bekasi, untuk mengetahui Peran apa saja yang 

selama ini Yayasan laksanakan kepada masyarakat sekitar. 

2. Bapak Muhammad Idris selaku Takmir Masjid Yayasan Al-Istiqomah 

untuk mengetauhi kegiatan-kegiatan pendidikan Agama Islam yang 

selama ini dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah. 

3. Ibu HJ. Hanifah selaku ketua Pengajian Ibu-Ibu dan juga guru TPA di 

Yayasan Al-Istiqomah untuk mengetauhi segala macam aktivitas majlis 

Ta`lim di Masjid Al-Istiqomah dan aktivitas TPA di Masjid Al-Istiqomah. 

4. Bapak Atang selaku masyarakat untuk mengetauhi segala macam peran 

Yayasan Al-Istiqomah pada masyarakat.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Parsitipans 

Susan Stainback (1988) menyatakan, dalam observasi 

partisipatif penulis mengamati apa yang mereka ucapkan, dan 
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berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam observasi ini, 

penulis terlibat dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang tampak. 

Adapun yang akan penulis observasi secara langsung 

diantaranya adalah Lingkungan yang diantaranya situasi dan kondisi 

Yayasan, Masjid, penataan lingkungan yayasan.  

2. Wawancara/interview  

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis 

wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
4
  

 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 318. 
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Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah: 

Ketua yayasan, Guru TPA dan Takmir Masjid. Yang mana nama-

nama tersebut yang mengembangkan lingkungan pendidikan agama  

islam dilingkungan tersebut. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel 

atau dapat dipercaya kalau didukung oleh adanya dokumen. 

Pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu 

berupa buku sejarah, buku profil sekolah, pajangan struktur, buku 

informasi pendataan siswa dan guru, kurikulum pelajaran dan 

perangkat pembelajaran. 

E. Keabsahan Data 

Data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian 

juga harus dibuktikan keabsahannya. Dalam menguji kebenaran data 

digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan 
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atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi terdiri dari 

empat macam yaitu:
5
 

1. Triangulasi data yaitu upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber 

yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan 

persoalan yang sama. 

2. Triangulasi metode yaitu upaya peneliti membandingkan temuan data 

yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu. 

3. Triangulasi teori yaitu menunjuk pada penggunaan perspektif teori 

yang bervariasi dalam menginteprestasi data yang sama. 

4. Triangulasi peneliti yaitu dilakukan ketika dua atau lebih peneliti 

bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama.  

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi data merupakan persoalan penting lainnya, dan juga bersifat 

krusial, dalam upaya pengumpulan data dalam konteks penelitian 

kualitatif, cara ini mengarahkan penulis agar dalamnya pengumpulan data, 

penulis wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, 

data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali 

dari berbagai sumber yang berbeda. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama 

                                                           
5
 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 

2008), hlm: 100. 
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proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
6
 Penulis 

melakukan analisis data terlebih dahulu sebelum memasuki lapangan. 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis masuk dan 

selama di lapangan.  

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai selesai.
7
 Maksudnya, dalam analisis data penulis ikut 

terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang 

diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. 

Analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan 

penjelasannya:
8
 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, membuat memo). 

                                                           
6
 Ibid hlm. 333. 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 246 
8
 Sutopo Ariesto Hadi, Multimedia Interaktif dan Flash, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 

hlm. 8 
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2. Penyajian Data 

Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang 

utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis 

matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan 

yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan 

dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. 

Berikut gambar model analisis data: 

Gambar 1 

Model Interaktif 
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