
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualititaf adalah penelitian yang menekankan pada 

pembentukan teori berdasarkan data lapangan. Dalam hal ini peneliti akan 

mengkonstruksi teori sesuai dengan cara pandang atau pola perilaku masyarakat yang 

menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, sebelum ke lapangan, peneliti memiliki 

pengerangkaan tertentu terlebih dahulu agar tidak mengalami kebingungan dalam 

menghadapi data ketika terjun ke lapangan.1 Dalam penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan harus lengkap yaitu berupa data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (data 

primer) dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti catatan dan foto-foto 

yang akan memperkaya data yang diperoleh (data sekunder).2 

Penelitian ini cocok untuk dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena tema 

penelitian membutuhkan interaksi intensif dengan setting dan subyek penelitian, 

supaya peneliti dapat memperoleh data yang natural.  

 

B. Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini ada 3 konsep penelitian yang perlu dioperasionalkan, yaitu: 

                                                             
     1Nawari Ismail. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Panduan Praktis dan Diskusi Isu. (Yogyakarta: 

Penerbit Samudra Biru. 2015). hal. 48 

     2Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian.Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013). hal. 21-

22.  
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1. Peran, dengan indikator : Adanya pelaksanaan peran aktual yakni peran yang 

sungguh-sungguh dilakukan oleh organisasi Remaja Masjid Jogokariyan dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja di Kampung Jogokariyan.  

2. Ibadah praktis, indikatornya meliputi: 

a. Taharah 

b. Salat 

c. Puasa 

d. Zakat 

e. Haji 

3. Remaja, dengan indikator meliputi: 

a. Beragama Islam 

b. Putra dan Putri 

c. Berusia 13-21 tahun 

C. Lokasi, Subyek, dan Obyek Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Masjid Jogokariyan yang terletak 

di Jalan Jogokariyan No. 35, RT. 40, RW. 14, Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, 

Yogyakarta. 

 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini akan dilakukan secara purposive, yaitu memilih orang 

tertentu sesuai kriteria yang dibutuhkan. Adapun yang akan menjadi subyek 

penelitian adalah organisasi remaja masjid periode 2015/2017, dengan kriteria: 
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a. Ketua pengurus organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

b. Anggota aktif pengurus Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan, yang 

memahami seluk beluk Remaja Organisasi Masjid Jogokariyan 

3. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian juga akan dilakukan secara purposive. Adapun yang akan 

menjadi obyek penelitian adalah Remaja di Kampung Jogokariyan meliputi: 

a. Beragama Islam 

b. Putra dan Putri 

c. Berusia 13 – 21 tahun 

Adapun untuk penentuan obyek berikutnya akan dilakukan dengan teknik 

snowball, yakni peneliti memilih obyek secara beruntun, dan melalui proses 

triangulasi, yakni usaha untuk memperoleh informasi yang valid dengan cara 

membandingkan informasi atau data yang diperoleh dari sudut pandang yang 

berbeda untuk terhindar dari subjektivitas.3 

D. Teknik Pengumpul Data 

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpul 

data yaitu: pengamatan, wawancara mendalam dan  dokumentasi. 

1. Pengamatan 

Pengamatan adalah teknik pengumpul data dengan melakukan pencatatan 

terhadap perilaku, kondisi, kegiatan, atau peristiwa yang dapat diamati (dengar, 

lihat, raba).4 Dalam penelitian ini, jenis pengamatan yang akan digunakan adalah 

pengamatan terlibat pasif, yakni peneliti tidak terlibat aktif dalam kegiatan subyek 

                                                             
      3Suharsimi Arikunto. Prosedur… hal. 25 

      4Nawari Ismail. Metodologi.. hal: 78 
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penelitian dan tidak melakukan suatu bentuk interaksi. Keterlibatan dengan subyek 

penelitian hanya sebatas kehadiran di tempat kegiatan subyek penelitian. 

Pengamatan digunakan untuk memperoleh data mengenai peran organisasi remaja 

masjid dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara Mendalam adalah pengumpulan data dengan teknik tanya-jawab 

antara peneliti dengan subyek penelitian. Wawancara mendalam memberikan 

kemungkinan bagi subyek penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pokok secara terinci, sedangkan peneliti menanyakan atau mempertanyakan lebih 

terinci lagi terhadap setiap jawaban/pertanyaan subyek penelitian.5 

Teknik wawancara mendalam akan diajukan kepada (1) Ketua Pengurus 

Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan (2) Anggota aktif Pengurus Organisasi 

Remaja Masjid Jogokariyan, dan (3) Remaja Putra dan Putri di Kampung 

Jogokariyan. 

Wawancara kepada Ketua Pengurus Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

bertujuan untuk memperoleh data tentang seluk beluk organisasi Remaja Masjid 

Jogokariyan dan mengetahui program-program yang dilakukan dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja di Kampung Jogokariyan. 

Wawancara kepada anggota aktif pengurus organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana program atau kegiatan-kegiatan 

organisasi remaja masjid berlangsung. Adapun wawancara kepada remaja putra dan 

putri di Kampung Jogokariyan bertujuan untuk mengetahui apakah program atau 

                                                             
      5 Nawari Ismail. Metodologi.. hal. 93 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

memberikan peran dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpul data dengan menelusuri/melacak data 

dari dokumen yang terkait dengan penelitian.6 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dokumentasi yang terkait dengan 

sejarah, struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan, sarana dan prasarana, serta 

program kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja di Kampung Jogokariyan. 

E. Kredibilitas Penelitian 

Teknik pengujian kredibilitas dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengoptimalan waktu penelitian, gunanya:  untuk meminimalkan jarak antara 

peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. 

2. Triangulasi:  Memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke 

pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai ‘jenuh’ melalui 4 cara : 

a. Menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam memperoleh 

data 

b. Melakukan snow-ball  dari sumber informasi satu ke satu informasi yang 

lain. 

c. Melakukan penggalian lebih jauh dari seorang atau beberapa informan 

dalam aspek yang sama dan yang terkait. 

                                                             
     6 Nawari Ismail. Metodologi.. hal. 95 
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d. Pengecekan oleh subyek dan obyek penelitian, baik ketika dan pasca 

penelitian.  

3. Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau  fokus 

yang sedang diteliti. 

4. Ketepatan dalam operasionalisasi konsep 

5. Pembuktian: Cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau 

dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal tersebut berfungsi untuk memberikan 

dukungan kepada data sehingga orang lain memakluminya, dan juga untuk 

membantu keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat digunakan 

instrumen bantu berupa catatan lapangan (fieldnotes), perekam suara, dan alat foto. 

F. Analisis Data 

Peneliti melakukan penelitian dengan fokus tentang “Peran Organisasi Remaja 

Masjid”. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data-data penelitian yang mana 

analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan 2 tahap yaitu tahap dilapangan dan 

pasca lapangan. 

Analisis ketika dilapangan yaitu berupa data yang diperoleh kemudian dianalisis 

secara langsung sehingga melahirkan kesimpulan sementara atau hipotesis, lalu 

dilakukan penelitian lagi, setelah itu dianalisis dan disimpulkan sementara lagi. 

Analisis pasca lapangan yakni peneliti menelaah fieldnote (catatan hasil pengamatan 

atau wawancara) kemudian mereduksi dan mengkategorikan data sesuai dengan hasil 

penelitian, kemudian menguji atau memeriksa keabsahan data. 
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Sementara analisis akan dilakukan secara deskripsi kualitatif. Artinya, selain 

menggambarkan data apa adanya juga peneliti melakukan interpretasi terhadap data 

tersebut dengan menjelaskan data yang ada menurut pemahaman peneliti, 

membandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam 

tinjauan pustaka, dan menjelaskan atau membandingkan dengan  teori-teori yang ada 

yang sudah dijelaskan dalam kerangka teori. 

 


