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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif (Qualitative Research)  adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok, hingga dapat digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip 

dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.
54

 Oleh karenanya, penelitian 

kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi 

dan diungkap secara mendalam dan terperinci, serta tidak menggunakan logika 

matematis atau tidak melibatkan perhitungan, sehingga data dan hasil yang 

diperoleh dijabarkan dengan kata-kata tertulis.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

atau case study adalah sebuah eksplorasi dari suatu “system yang terikat” atau 

“suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan 

data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” 
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dalam suatu konteks. Sistem ini terikat ini tidak lepas dari waktu dan tempat 

kejadian kasus, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu individu.
55

 

Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus digunakan apabila pokok 

pertanyaan penelitian berkenaan dengan how dan why, saat peneliti memiliki 

sedikit kontrol atas sebuah kejadian dan berfokus pada fenomena 

kontemprorer, Hal tersebut juga memungkinkan peneliti untuk 

mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa 

kehidupan nyata seperti siklus kehidupan nyata.
56

 Penjelasan ini menjadi 

landasan studi kasus memiliki karakteristik penelitian kualitatif dimana adanya 

latar alamiah. Dengan demikian, penelitian studi kasus ini akan 

mengungkapkan keadaan sebenarnya tentang pendidikan keagamaan Islam 

bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas 

IIA Sukun, Malang. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena 

berawal dari rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pembinaan narapidana 

perempuan melalui program pendidikan keagamaan Islam yang diterapkan di 

dalam Lapas tersebut, selain itu peneliti pernah mendengar berita bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang seringkali mengadakan lomba-

lomba keagamaan di hari-hari besar umat Islam yang diikuti oleh para 
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narapidana yang berkompeten dalam bidang keagamaan, sehingga menurut 

peneliti lembaga pemasyarakatan ini merupakan lembaga yang representatif 

untuk dijadikan penelitian agar dapat menjadi contoh bagi lembaga 

pemasyarakatan lainnya. Berangkat dari masalah yang unik tersebut, peneliti 

akan hendak melakukan riset lebih lanjut. 

D. Sumber Data 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
57

 Adapun sumber 

data di dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data utama (primer) adalah sumber data yang diambil peneliti 

melalui kata-kata dan tindakan atau pengamatan.
58

 Lebih jelasnya, sumber 

data utama diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada 

narasumber terkait, maka dalam penelitian ini diambil dari pihak pengelola 

pembinaan keagamaan Islam di dalam Lapas dan warga binaan 

(narapidana), sehingga sumber data primer di dalam penelitian ini 

menghasilkan jawaban mengenai: Tujuan pendidikan keagamaan Islam bagi 

narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Malang; Materi 

keagamaan Islam dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi 
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tersebut; Evaluasi pendidikan keagamaan Islam di lembaga pemasyarakatan 

Klas IIA Malang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data tambahan (sekunder) adalah sumber data di luar kata-

kata dan tindakan berupa sumber tertulis. 
59

 Dengan kata lain, sumber 

tambahan ini merupakan sumber pendukung yang berfungsi untuk 

memverifikasi sumber data utama yang telah diperoleh. Sumber data 

sekunder dapat diperoleh melalui sumber dari buku, arsip, dan dokumen 

yang dibutuhkan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder yang terdiri dari dokumen yang meliputi: 1) Sejarah berdirinya 

Lapas Perempuan Klas IIA Malang dan Ponpes an-Nisa yang menjadi 

wadah pembinaan melakui program pendidikan keagamaan Islam bagi 

narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 2) Visi dan misi Lapas 

Klas IIA Malang; 3) Tujuan pembentukan ponpes an-Nisa sebagai wadah 

kegiatan keagamaan Islam di Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 4) Jadwal 

rutinitas narapidana dan pendidikan keagamaan Islam di Ponpes an-Nisa 

Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 5) Struktur organisasi petugas  Lapas 

dan pembina keagamaan Islam di Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 6) 

Keadaan pegawai Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 7) Keadaan 

narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Malang; 8) Sarana dan prasarana 

yang menunjang kegiatan keagamaan Islam di lembaga pemasyarakatan 

Klas IIA Malang. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, telah jelas bahwa dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan 2 sumber data, yakni sumber data primer dan sumber 

data sekunder.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada umumnya didapatkan dari enam sumber 

bukti yang meliputi wawancara, dokumentasi, rekaman arsip, observasi 

langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.
60

 Dengan kata lain, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik field 

research, di mana penulis terjun ke lapangan secara langsung untuk mengambil 

data yang diperlukan, sehingga teknik pengumpulan data diperoleh melalui 

proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian sesuatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu penglihatan, peraba, 

penciuman, pendengaran, pengecapan.
61

 Melalui observasi ini, peneliti akan 

terjun ke lokasi penelitian yakni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Klas IIA Malang, guna mengetahui kebenaran informasi secara langsung, 

sehingga observasi akan dilakukan dengan melihat sendiri bagaimana proses 

pendidikan keagamaan Islam yang dilakukan terhadap narapidana, di mana 

peneliti mendalami responden terutama para narapidana dengan cara 

memposisikan diri bersama mereka atau dapat dikatakan menjadi partisipan 

dalam kegiatan keagamaan Islam (observasi partisipan). 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 

Oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 

petugas Lapas yang mengelola pendidikan keagamaan Islam di Lapas 

Perempuan Klas IIA Malang, seperti Sie Binadik (Bimbingan Narapidana 

dan Anak Didik) dan Sie Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Perawatan Narapidana), para pengajar materi keagamaan Islam, dan 

sebagian narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. 

Wawancara kepada petugas Lapas yang mengelola pendidikan 

keagamaan Islam bertujuan untuk mengetahui tujuan diadakannya 

pendidikan keagamaan Islam dan keadaan narapidana di Lapas Perempuan 

Klas IIA Malang, sedangkan wawancara dengan tim pengajar atau pembina 

keagamaan Islam bertujuan untuk mengetahui materi dan metode 

pembinaan keagamaan yang diterapkan, serta guna mengetahui 

perkembangan keagamaan narapidana selama sejak awal mengikuti kelas 

pendidikan keagamaan Islam hingga saat ini. 

Adapun wawancara kepada narapidana bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana mereka memandang dan menilai proses pembinaan melalui 

pendidikan keagamaan Islam dan feedback terhadap pendalaman materi 

agama Islam yang diberikan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi pada dasarnya adalah segala bentuk sumber informasi 

yang berhubungan dengan arsip-arsip dan dokumen-dokumen baik yang 

resmi maupun tidak resmi, dengan kata lain teknik dokumentasi ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis arsip maupun 

dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. 

Melalui teknik dokumentasi ini, akan diperoleh dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, seperti: sejarah berdirinya 

ponpes an-Nisa yang menjadi wadah pembinaan keagamaan bagi 

narapidana perempuan di Lapas Klas IIA Malang, tujuan pembentukan 

pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana, struktur organisasi pembina, 

jadwal kegiatan keagamaan, kurikulum pendidikan keagamaan Islam, dan 

dokumentasi kegiatan keagamaan. Dengan demikian, hasil observasi dan 

wawancara akan lebih akurat dan dapat dipercaya, jika didukung dengan 

dokumentasi penelitian. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Suatu penelitian harus diakui keabsahan datanya, sehingga untuk 

membuktikan kebenaran dari data tersebut diperlukan teknik yang tepat agar 

data benar-benar valid. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi untuk menguji kredibilitas data. 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 
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telah ada.
62

 Oleh karenanya, triangulasi itu setara dengan “cek dan ricek” yaitu 

pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, metode 

dan waktu.
63

 

1. Triangulasi Teknik 

Peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data atau informasi dari sumber yang sama, dengan kata lain peneliti 

menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi sebagai pendukung sumber data. 

2. Triangulasi Sumber 

Peneliti bermaksud untuk mencari data dari sumber yang berbeda-beda, 

namun dengan teknik yang sama, guna mendapatkan informasti lain yang 

mungkin berbeda dengan informasi yang diperoleh dari sumber sebelumnya, 

atau bertujuan untuk memperkaya informasi yang telah diperoleh dari 

sumber pertama. Melalui triangulasi sumber ini, peneliti memberikan 

sejumlah pertanyaan wawancara yang sama dengan sumber yang berbeda, 

dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran data yang diharapkan, misalkan 

saja: Peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan tujuan diadakannya 

pendidikan keagamaan Islam di Ponpes an-Nisa Lapas Perempuan Klas IIA 

Malang kepada Kasubsie Binadik / Bimkemaswat, lalu pertanyaan yang 

sama diajukan juga kepada salah satu pengajar materi keagamaan. Hasil 

wawancara yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dipadu-padankan 
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serta dicari kesinambungan dari beberapa sumber informan tersebut, 

sehingga menghasilkan kebenaran data. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga turut mempengaruhi kredibilitas data, misalkan saja data 

yang dikumpulkan melalui teknik wawancara pada pagi hari yakni saat 

narasumber masih segar dan belum banyak aktivitas atau masalah, maka 

akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dan 

observasi pada pagi hari, karena program pendidikan keagamaan Islam di 

Lapas Perempuan Klas IIA Malang dilaksanakan pada pukul 08.30-10.00 

WIB. Akan tetapi, beberapa hari pada bulan suci Ramadhan peneliti juga 

turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas 

mulai dari sore hingga pelaksanaan sholat tarawih di dalam Lapas. 

Dengan demikian peneliti berharap dengan waktu yang tepat ini turut 

memberikan data yang valid, akan tetapi pengujian kredibilitas data yang 

telah didapatkan juga dilakukan dengan cara pengecekan data di waktu atau 

situasi yang berbeda. Apabila nantinya menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
64

 Berdasarkan penelitian studi 

kasus, maka Robert K.Yin mengatakan bahwa menganalisis bukti studi kasus 

adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi 

secara memadai, namun setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi 

analisis yang umum dan mengandung prioritas tentang apa yang akan 

dianalisis.
65

 

Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada teknik analisis data Robert K. Yin, yaitu:
66

 

1. Penjodohan Pola (Pattern Matching) 

Penjodohan pola dilakukan dengan menggunakan logika penjodohan 

pola, dengan kata lain membandingkan pola yang didasarkan atas data 

empirik (data lapang) dengan pola atau rancangan yang telah diprediksi atau 

dengan beberapa prediksi alternatif. Jika kedua pola tersebut terdapat 

persamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus 

yang diteliti. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan data tentang 

pendidikan keaagamaan Islam bagi narapidana yang secara teoritis dikaji 

melalui beberapa sumber bacaan, lalu membandingkannya dengan kajian 

empirik / hasil penelitian lapang terkait pendidikan keagamaan Islam di 

Lapas Perempuan Klas IIA Malang. 
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2. Pembuatan Eksplanasi (Explanation Building) 

Eksplanasi bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan data 

penelitian dengan cara membuat suatu penjelasan tentang kasus yang 

bersangkutan. Adapun kasus dalam penelitian ini yaitu tentang tujuan 

diadakannya pendidikan keagamaan Islam di dalam Lapas, proses 

pendidikan keagamaan Islam yang mencakup materi dan metode apa yang 

diberikan kepada narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Malang, serta 

evaluasi pembinaan keagamaan Islam yang telah diselenggarakan. 

3. Analisis Deret Waktu 

Analisis deret waktu biasanya digunakan dalam bentuk pemaparan 

data berkaitan dengan waktu yang menjadi inti dari sebuah penelitian. 

Tujuan dari analisis deret waktu ini adalah untuk menganalis dan 

menyajikan data secara runtut mulai dari tahap awal, yaitu tujuan 

diadakannya pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana yang menjadi 

asas munculnya program-program atau kegiatan keagamaan Islam yang 

terstruktur di Lapas Perempuan Klas IIA Malang, hingga terdapat evaluasi 

pendidikan keagamaan Islam di dalam Lapas. 

Analisis deret waktu juga dapat dirumuskan melalui rentetan waktu 

yang telah lalu, misalkan saja melihat perkembangan pembinaan narapidana 

sebelum adanya pendidikan keagamaan yang terstruktur hingga pada saat 

berdirinya Ponpes an-Nisa Lapas Perempuan Klas IIA Malang sebagai 

wadah pendidikan keagamaan Islam yang terjadwal dan terorganisir 

berdasarkan kurikulum yang telah dibentuk, lalu data-data tersebut disajikan 
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berdasarkan waktu kejadian. Selanjutnya, peneliti akan memberikan 

gambaran umum alur penelitian yang disajikan dalam bentuk skema 

sebagaimana berikut: 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 2. Skema Alur Penelitian Studi Kasus 

(Dikutip dari pendapat Robert K. Yin) 
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