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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian dibutuhkan yang namanya sebuah rancangan untuk 

meneliti, dan juga mengemukakan jenis penelitian apa yang akan digunakan.  

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Bodgan dan Taylor, bahwa : “Penelitian Kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.
63

 

Dan untuk jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif yang bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul dan 

dihadapi sekarang dan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk 

disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan maksud diperoleh pemahaman dan 

penafsiran yang relatif tentang makna dari fenomena di lapangan. 

Fenomena yang dimaksud ialah tentang Respon Mahasiswa IAIN 

Kendari terhadap Dakwah Jurnalisme Online. Dengan begitu, penelitian ini 

akan berusaha memahami makna dari suatu situasi tertentu menurut perspektif 

sendiri.  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di IAIN Kendari. Peneliti sendiri 

tertarik untuk mengadakan penelitian di IAIN Kendari di karenakan 

pertimbangan bahwa penulis juga merupakan salah seorang mahasiswi di 

perguruan tinggi tersebut, sehingga dengan begitu akan sangat membantu 

dan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini.  

b. Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, maka penelitian ini dimulai dari tanggal 16 

Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017. Tahapan penelitian 

berdasarkan jadwal yang telah disusun peneliti meliputi perancangan, 

persentase proposal, penelitian lapangan, pengelolaan dan analisis data 

serta laporan dan persentase penelitian. 

C. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian ini yaitu dimana peneliti dijadikan sebagai 

instrument kunci, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, bahwa: 

“Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini digunakan untuk 

menyesuaikan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu hanya 

manusia sebagai alat sajalah yang berhubungan dengan responden atau objek 

lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan 

yang ada di lapangan.
64
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Sebagai instrument kunci peneliti dalam proses pengumpulan data juga 

menggunakan alat sebagai instrument pendukung yakni buku catatan, alat rekam, 

pulpen dan lembar pengamatan sebagai catatan data dari hasil wawancara.  

D. Sumber Data 

Penelitian ini juga membutuhkan yang namanya Sumber data untuk 

menjadi objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Seperti pada 

penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan 

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi 

sosial tertentu.
65

 

Data dapat diperoleh melalui dua cara yaitu secara tertulis dan lisan. 

Sumber tertulis hasil dari dokumentasi dan sumber lisan hasil dari wawancara. 

Dalam menentukan sumber data atau objek informan, penulis menggunakan cara 

Snowball Sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk 

Purposive Sampling (sampel sesuai kebutuhan) yakni responden dipilih dengan 

menggunakan teknik purposif, dengan maksud penetapan tersebut bukan 

ditentukan berdasarkan pemikiran, bahwa responden harus mewakili populasi, 

melainkan responden harus dapat memberikan informasi yang diperlukan, 

sebagaimana Husain Usmani mengatakan bahwa :  

“responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (Snowball) 

secara bertujuan (Purposif) sampai data yang dikumpulkan dianggap 

memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian kualitatif 
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ialah si peneliti sendiri atau peneliti merupakan Key Instrumen (Instrumen 

Kunci).
66

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian 

yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari 

sumber pertama, dalam hal ini Mahasiswa IAIN Kendari tahun 2017. Responden 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

(FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah (FUAD) dan SYARIAH. Data sekunder yaitu data pendukung yang 

diperoleh melalui dokumen berupa arsip-arsip dan file berkaitan dengan referensi 

kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.  

Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap tentang “Respon 

Mahasiswa IAIN Kendari terhadap Dakwah Jurnalisme Online”. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung kelancaran tugas pengumpulan data, maka diperlukan 

teknik yang tepat, teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tehnik 

yaitu: 

1. Observasi (pengamatan langsung), yaitu mengadakan pengamatan secara 

seksama terhadap kondisi yang akan diteliti langsung ke lapangan, dalam 

hal ini mengamati mahasiswa IAIN Kendari yang menggunakan media 

sosial. Penelitian ini menggunakan observasi tidak berstruktur yaitu 
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dilakukan tanpa menggunakan guide (panduan) observasi. Pada observasi 

ini pengamat mengembangkan pengamatannya dalam mengamati suatu 

objek, tanpa perlu memahami secara teoritis terlebih dahulu objek 

penelitian.
67

  

2. Interview (wawancara), yaitu wawancara mendalam dimana metode yang 

digunakan peneliti untuk mengadakan tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan, yang dapat memberikan keterangan 

dari data yang dibutuhkan dalam penelitian.
68

 Pada teknik ini peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan 

informan penelitian yaitu mahasiswa IAIN Kendari tahun 2017. Dimana 

peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan 

mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada pedoman 

wawancara, lalu mencatat dan merekam. 

3. Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara meneliti 

dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. 

Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku atau 

situs internet yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan 

diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektifitas dari penelitian 

yang dikumpulkan. Pada intinya metode dokumentasi adalah dokumen 

yang digunakan untuk menelusuri data historis.    
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F. Teknik Analisis Data 

“Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar”.
69

 

Menganalisis disini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan 

memberikan kode serta mengkategorikannya.  

Sedangkan Analisis data menurut Bagda adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam 

pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
70

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model 

Milles dan Huberman yang mengatakan bahwa : 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu dengan cara sebagai berikut :  

a. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan. 
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c. Penarikan kesimpulan atau ferivikasi dari permulaan pengumpulan data, 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab 

akibat dan proposisi.
71

 

Artinya data yang terkumpul dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan 

tertentu yakni mencermati pola tindakan individu yang dianggap penting sehingga 

menghasilkan deskripsi/penjelasan, kemudian mengidentifikasikannya dan 

selanjutnya hasil-hasil penelitian akan diinterpresentasikan melalui penjelasan-

penjelasan deskriptif mengenai Respon Mahasiswa IAIN Kendari terhadap 

Dakwah Jurnalisme Online. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir dari 

suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk pengecekan data 

tersebut. Untuk mendapatkan validasi data yang tetap maka peneliti akan 

menggunakan teknik Triangulasi, menemukan siklus kesamaan data, dan 

ketekunan pengamatan.  Yakni teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu 

diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut, tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian 

kualitatif dihentikan dalam arti kapan selesainya suatu penelitian dilakukan secara 

kualitatif. Ketika peneliti mengatakan bahwa setiap hari ia menemukan data baru, 

maka artinya ia masih terus bekerja untuk menemukan data lainnya karena 

informasi yang ingin diperolehnya masih banyak. Akan tetapi suatu hari ia 

menemukan informasi yang sama yang pernah didapatkan, begitu pula hari-hari 

berikutnya ia hanya memperoleh data yang pernah diberikan oleh informan 

sebelumnya. Dengan demikian, ia harus melakukan langkah akhir yaitu menguji 

keabsahan data penelitiannya dengan informasi yang baru saja ia peroleh dan 

apabila tetap sama maka ia sudah menemukan siklus kesamaan data atau dengan 

kata lain ia sudah berada di panggung aktivitas penelitiannya. Dan untuk 

memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah 

dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan 

bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan 

pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah 
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pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan 

pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.
72

 

William Wiersen mengartikan Triangulasi sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan 

waktu.
73

 

Teknik pengukuran data pada penelitian ini adalah teknik pengecekan 

keabsahan data Triangulasi sumber yakni mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan metode yang sama.  

Triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya 

hal-hal sebagai berikut, penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, 

mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara 

sukarela, memasukan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan 

untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, dan menilai kecukupan 

menyeluruh data yang dikumpulkan.
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 

1. Sejarah Singkat Pendirian dan Perkembangan IAIN Kendari 

Sejarah IAIN Kendari dimulai dari terbentuknya Fakultas 

Tarbiyah Filial IAIN Alauddin Makassar di Kendari pada tanggal 28 April 

1967. Selanjutnya, atas dukungan dari Gubernur Sulawesi Tenggara,  Edi 

Sabara kala itu serta tokoh masyarakat Sultra, Fakultas Filial IAIN 

Alauddin Makassar akhirnya berubah status menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari yang berdiri secara otonom pada 

Tanggal 17 Juli tahun 1997. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 

resmi berdiri pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN Kendari 

menjadi IAIN Kendari. Melalui perjalanan panjang, IAIN Kendari 

bertransformasi menjadi perguruan tinggi Islam Negeri terbesar di ranah 

Sulawesi Tenggara.  

Berdasarkan keputusan presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 

Maret 1997, beberapa Fakultas didaerah termaksud Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Kendari 

berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang 

saat itu berjumlah 33 untuk seluruh Indonesia. Kemudian 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 293 tahun 

1997 keluarlah peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Kendari.
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