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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendeketan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktiff atau kualitatif, dan hasil penelitian kualiatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
38

 

   Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi 

kasus. sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ahli salah satunya oleh 

Robert. K. Yin (1996), studi kasus adalah salah satu metode penelitian 

dalam ilmu sosial yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang 

akan dijawab berkenaan dengan how atau why.
39

 Sesuai dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti maka jenis penelitian studi kasus ini 

cocok digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti bisa 

mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang nilai-nilai spiritual 

keislaman di lembaga pemasyarakatan malang kelas 1 malang. 
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B. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini bertempatkan di Jalan Asahan No.7, Bunulrejo, 

Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.  

C. Sumber Data 

   Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari dua sumber yaitu 

sumber data primer dan sekunder. 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
40

 Sumber data 

primer yang di peroleh dari penelitian ini didapatkan dari hasil 

observasi dan wawancara kepada narapidana, kepala staff pembinaan 

dan para ustadz yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut. 

Dengan demikian, sumber data primer dapat menghasilkan jawaban 

dari permasalahan-permasalahan yang sedang di teliti oleh peneliti. 

 

 

 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari yang kita butuhkan.
41

 Adapun yang 

menjadi data sekunder ini sendiri adalah para petugas ataupun 
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pemimpin yang berada di lembaga pemasyarakatan tersebut, agar data 

tersebut dapat diperoleh langsung dari pihak yang berwenang dan data 

yang diperoleh tersebut berupa data-data lembaga pemasyarakatan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik 

tersebut akan di perinci sebagai berikut: 

1) Observasi 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi parsitipatif yaitu dimana 

peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
42

 Dengan 

demikian peneliti akan secara langsung mengamati proses tersebut 

tentang pembinaan nilai-nilai spiritual di lembaga pemasyarakatan 

malang. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
43

 Pada saat mewawancarai subyek, peneliti akan 

bersikap terbuka agar bisa mendapatkan hasil tentang pembinaan nilai-

nilai spiritual di lembaga pemasyarakatan malang.  

3) Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
44

 Dokumentasi juga merupakan suatu alat pendukung untuk 

peneliti yang bisa membantu kebenaran tentang suatu penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

Miles dan Huberman yani sebagai berikut: 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu.
45

 Dalam mereduksi data peneliti harus memfokuskan pada 

penelitian yang sedang di teliti, sedangkan data yang tidak terkait 

dengan permasalahan penelitian data tersebut tidak boleh digunakan, 

dalam artian peneliti hanya menyaring dengan mengambil data yang di 

perlukan dan tidak memasukkan data yang tidak di perlukan. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.
46

 Penyajian data ini berupaya untuk memudahkan para 
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pembaca dalam memahami data penelitian,  sehingga penyajian data 

ini haruslah tersusun secara baik dan benar. 

3) Conclusion Drawing/verification 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
47

 Penarikan 

kesimpulan ini berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah 

terangkum. Sedangkan untuk verifikasi itu sendiri adalah pemeriksaan 

tentang kebenaran mengenai penelitian yang di lakukan. Penelitian 

kualitatif kemungkinan besar bisa menjawab permasalahan yang ada 

sejak awal, tetapi kemungkinan juga tidak. Karena permasalahan 

dalam penelitian kualitatif ini hanya bersifat sementara dan 

permasalahan ini bisa berkembang saat peneliti sudah terjun lapang. 

Tetapi jika permasalahan awal mempunyai bukti-bukti yang cukup 

kuat maka kesimpulan yang dilakukan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 
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