
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis 

dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang 

dikemukakan oleh penulis di lapangan. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

tidak menggunakan perhitungan.1 Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur 

yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian sehingga mampu menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian pada dasarnya metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode 

penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah 

data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknik analisis 

mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.2 Metode analisis deskriptif 

kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, 

situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau 

pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.3 

 
1 Lexi J.Moleong, Penelitian Kualitatif, (Cet. IV; Bandung; PT. remaja Rosdakarya, 1993), h. 

45. 
2 Haddy Suprapto, Metode Penelitian Untuk Karya Ilmia, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 

2017), h.110. 
3 I Made Wirartha, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 

155. 



 
 

 

Melakukan observasi awal terkait masalah yang terjadi serta hubungan dengan 

kegiatan yang ada di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara, dan hasilnya 

akan diolah dalam bentuk kata. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Masjid Taqwa Kota Pare-pare. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama kurang lebih dua bulan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Pegawai Syara’ untuk mengetahui manajemen 

lailatul qadar dalam meekatkan ukhuwah islamiyah kota Parepare. 

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan 

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. 

Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena 

yang diamati. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

yaitu pegawai syara’ dan jamaah Masjid Taqwa Kota Pare-pare. 

a. Data Primer, dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian.4 Data primer, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.5 

 
4 Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2011), h. 117. 
5 Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 129. 



 
 

 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

pegawai syara’ atau pengelola kegiatan lailatul qadar di Masjid Taqwa 

kota Parepare. 

b. Data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.6 Data sekunder merupakan 

pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Data 

sekunder, yaitu: data lapangan lain yang mendukung penelitian ini seperti 

profil masjid, sejarah masjid, struktur masjid, dan dokumentasi di Masjid 

Taqwa kota Parepare. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, data/informasi yang akan diambil dari Pegawai Syara’ Masjid dan Jamaah 

masjid karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/informasi. 

1. Teknik Observasi 

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi 

kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan. 

Proses observasi dimuai dengan mengindentifikasi tempat yang hendak diteliti, 

kemudiaan membuat pemetaan, sehingga di peroleh gambaran umu tentang sasaran 

penelitian.7 Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan serta 

hubungannya dengan kegiatan yang ada di lokasi. 

 

 
6   Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 
7 Raco J,R dan Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), 

h. 112. 



 
 

 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara, terwawancara) memiliki hak yang 

sama dalam hal bertanya dan menjawab.8 Hasil wawancara kemudian dicatat oleh 

pewawancara sebagai data penelitian. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.9 Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gammbar, dan karya-karya 

monumental yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.10 Dengan 

menggunakan teknik dokumentasi akan lebih menguatkan hasil dari penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.11 

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari proses pengumpulan 

data. Sebelum penulisan laporan dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan analisis 

yaitu sebagai berikut: 

 
8 Haris Hardiansyah, Wawancara, Observasi, dan focusGroup sebagai Innstrumen 

Penggalian Data Kualitatif, h. 27. 

9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 240. 
10 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 203. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 244. 



 
 

 

1. Reduksi Data, yaitu melakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan di lapangan. 

2. Penyajian Data, yaitu menelusuri informasi yang memungkinkan dilakukannya 

penarikan kesimpulan penelitian.  

3. Menarik Kesimpulan, yaitu peneliti merumuskan kesimpulan penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian. Pengumpulan data tahap awal 

menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi dapat 

menggunakan kesimpullan awal.12 Menyederhanakan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 
12 Saifuddin Azwar, Metodologi penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40. 


