
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini 

karena tema penelitian ini membutuhkan interaksi intensif dengan 

subjek penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang natural 

serta peneliti memahami secara mendalam keadaan subjek 

penelitiaan yang sebenarnya. 

2. Operasional Penelitian 

Untuk menjaga salah tafsir atau kesalahan pengertian tentang 

subjek yang diteliti, terlebih dahulu dikemukakan tentang 

operasional subjek penelitian, sebagai berikut: 

a. Peran Bina Rohani 

Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Adapun peran bina rohani ialah sebagai penasehat yang 

bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang 

menimbulkan gangguan mental pada warga binaan, sehingga 

dengan demikian warga binaan akan memperoleh ketenagan 

hidup rohaniyah yang sewajarnya sesuai yang diharapkan. 



Menurut Darminta, dalam melakukan bimbingan rohani, 

bina rohani harus mampu membantu orang yang dibimbing 

untuk membuat penilaian rohani atas hidupnya berdasarkan 

kehadiran Tuhan. 

b. Bimbingan Agama Islam 

Bimbingan Agama Islam adalah usaha pemberian bantuan 

kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah 

maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini 

dan di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan 

di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan 

mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada 

dirinya sendiri maupun dorongan dari kekuatan iman dan taqwa 

kepada Tuhan 

3. Lokasi dan Subjek Penelitian 

a. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Yogyakarta dalam arti: 

Adapun lembaga pemasyarakatan yang dimaksud disini 

adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta yang 

beralamatkan di Jl. Tamansiswa No.6, Wirogunan, 

Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55166, Indonesia. 

 

 

 



 

a. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kali ini akan melibatkan informan antara 

lain: 

1) Informal Pangkal 

Kriteria untuk informan pangkal adalah pihak bina 

rohani yang memahami secara umum tentang lembaga 

pemasyarakatan dan kegiatan bina rohani dalam 

melakukan pembinaan rohani terhadap warga binaan, baik 

kepala bidang atau petugas bina rohani yang memiliki 

konsentrasi dalam melakukan pembinaan kepada warga 

binaan. 

Dalam hal ini, yang menjadi informal pangkal 

adalah pimpinan bina rohani dan petugas bina rohani yang 

fokus melaksanakan bimbingan agama Islam pada warga 

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta. 

2) Informan Kunci  

Kriteria untuk infroman kunci meliputi petugas wali 

warga binaan lembaga pemasyarakatan, warga binaan dan 

keluarga warga binaan.  



a) Petugas wali warga binaan adalah pihak lembaga 

pemasyarakatan yang bertugas mengawasi serta 

membimbing warga binaan. 

b) Kriteria warga binaan dibagi menjadi 5 bagian dilihat 

dari kasusnya yakni terorisme, korupsi, pembunuhan, 

pencurian, perlindungan anak. 

c) Significant others adalah orang yang memiliki 

kedekatan dengan warga binaan dan mengetahui 

keseharian warga binaan dalam hal keagamaan. 

Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah: 

(1) Petugas wali warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

(2) Warga binaan sebanyak sepuluh di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

(3) Keluarga atau seseorang yang dekat dengan warga 

binaan yang peneliti teliti selama proses pembinaan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. 

 

 

 

 

 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti, yaitu: 

a. Pengamatan 

Pengamatan secara terus-menerus dan kontinyu yang 

peneliti lakukan, sehingga dapat memperhatikan peran bina 

rohani dengan lebih cermat, terinci dan mendalam serta 

keadaan warga binaan yang menerima bimbingan rohani dari 

bina rohani. 

Jenis pengamatan dalam penelitian kualitatif ini berupa 

pengamatan terlibat yakni keterlibatan semi-aktif. Dimana 

peneliti datang kepada petugas bina rohani dan warga binaan 

sebagai mahasiswa yang sedang meneliti di bagian bina rohani 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, sehingga 

peneliti menyatu dengan petugas dan warga binaan. Peneliti 

juga berperan aktif dalam kegiatan pembinaan rohani bagi 

warga binaan, walaupun peneliti menyatu dengan warga 

binaan namun peneliti masih menjadi bagian dari struktur 

yakni mahasiswa peneliti. 

b. Wawancara Mendalam (in-depth interviewing) 

Wawancara dilakukan peneliti secara lentur dan terbuka, 

tidak terstruktur ketat dan tidak dalam suasana formal dan 



dilakukan berulang dengan pimpinan bina rohani, petugas bina 

rohani yang fokus membina warga binaan serta sepuluh warga 

binaan yang sama. Dalam mempermudah wawancara, peneliti 

membuat pedoman wawacara yang terlampir. 

Wawancara dilakukan dengan keempat kelompok 

informan. Wawacara kepada informan 1 untuk memperoleh 

profil, latar belakang, tupoksi dan perkembangan lembaga 

pemasyarakatan dan bina rohani erta menanyakan faktor 

pendukung dan penghambat proses pelaksanaan bimbingan 

rohani oleh bina rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta. 

Wawancara kepada informan 2 untuk memperoleh data 

warga binaan dan perkembangan secara keseluruhan warga 

binaan yang diwawancarai. Wawancara kepada informan 3 

untuk memperoleh data tentang peran dan proses pelaksanaan 

bina rohani dalam menjalankan pendalaman agama terhadap 

warga binaan dan informan ke 4 untuk memperoleh data 

keseharian warga binaan dalam hal keagamaan. 

b. Dokumentasi 

 Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, 

berbentuk dokumen resmi dan tidak resmi. Dokumen resmi 

terbagi menjadi dua bagian yaitu bersifat terbuka dan tertutup. 

Adapun dokumen resmi tertutup berupa arsip yang terkait 



dengan SOP, tupoksi bina bina rohani Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, data petugas bina 

rohani dan data warga binaan. Sedangkan dokumen resmi 

terbuka berupa dokumen sejarah Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta. Dokumen tidak resmi adalah catatan 

pribadi peneliti serta hasil wawancara peneliti dengan subjek 

penelitian. 

2. Analisis Data 

 Analisis data merupakan suatu cara yag digunakan untuk 

menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang 

persoalan yang diteliti dan dibahas. 

 Dalam menganalisa data penulis menggunakan Model Analisis 

Interaktif Miles dan Huberman (Ebook panduan skripsi). Teknik 

yang digunakan dalam menganalisis dapat divisualisasikan dengan 

empat tahap yaitu: 

1) Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi bersama informan pangkal dan informan kunci 

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian 

yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan 

alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan 

dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat orang 



lain dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang 

dialami. Sedagkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi 

kesan, komentar, pendapat dan tafsiran tentang temuan yang 

dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data 

untk tahap berikutnya. 

2) Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, 

guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan 

data yang mengarah pada fokus peneliti ini yaitu peran bina 

rohani dalam melaksanakan bimbingan agama Islam terhadap 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta, kemudian menyederhanakan dan menyusun 

secara sistematis data yang telah direduksi. 

3) Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, 

tabel dan data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta dari pihak lembaga. Tujuan sajian data 

adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. 

4) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data 

terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil 



kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap 

maka diambil kesimpulan akhir. 

Analisis pasca lapangan dilakukan dengan menelaah 

fieldnote, penyajian data, reduksi data dan temuan yang 

dihasilkan. 

5) Kredibilitas/keabsahan 

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat 

sejalan seiring dengan proses penelitian ini berlangsung. 

Keabsahan kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan 

data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan 

penarikan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjaga 

kredibilitas, yakni: 

1) Memperpanjang masa observasi untuk mendeteksi dan 

memperhitngkan distorsi yang mungkin merusak data. 

2) Tringgulasi data, tujuan tringgulasi data dilakukan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber 

lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. 

3) Membicarakan dengan orag lain (peer debriefing), 

mendiskusikan hasil data dengan orag lain yang paham 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 



4) Menggunakan instrumen bantu berupa catatan lapangan 

(fieldnotes), perekam suara dan alat foto saat wawancara 

dan observasi langsung. 

 

 


