
BAB III 

METODE PENELITIAN 

G. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
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 Husaeni Usman menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif yaitu berupaya 

untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa intekrasi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.
52

 

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sosialisasi dan 

koordinasi pada objek penelitian. Sehingga peneliti dengan mudah memperoleh hasil 

penelitian yang relevan dengan judul yang hendak peneliti teliti. 

H. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Masjid Raya Al-Kautsar Kota 

Kendari. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tgl 05 september 2016. 

C.  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jamaah masjid Raya Al-

Kautsar Kendari, yang dianggap memahami informasi yang berkaitan dengan 

persoalan yang akan dikaji. Dengan menggunakan jenis data-data yang tebagi dalam 

dua data, yaitu sebagai berikut : 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan 

subyek utamanya tanpa perantara seperti para jamaah masjid yang aktif, imam 

masjid, pengurus masjid, muballigh. 

2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bukan sumber utamanya 

atau dengan perantara, seperti data-data dari dokumen-dokumentasi masjid 

Raya Al-Kautsar yang tersedia pada data inventaris Masjid Raya Al-Kautsar 

Kendari. 

3. Buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk membantu 

menjelaskan data-data yang diperoleh dalam data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode 

yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung pada jamaah masjid Raya Al-

Kautsar yang dianggap mampu memberikan informasi akurat. Teknik 

observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur, artinya tidak 

memakai pedoman atau daftar  yang diamati. Sehingga secara otomatis 

menangkap apa adanya yang terjadi pada kegiatan keagamaan di masjid. Data 

observasi diidentifikasi sesuai dengan masalah penelitian. 

2. Interview (wawancara), metode ini merupakan metode yang digunakan 

peneliti dengan cara wawancara langsung dengan informan. Wawancara 

memerlukan syarat penting yakni terjadinya hubungan yang baik antara 

responden dengan penanya, agar responden dapat memberikan informasi yang 



dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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 Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti disini berupa wawancara dengan para muballigh, 

jamaah, imam dan pengurus masjid yang aktif, serta wawancara dengan pihak-

pihak yang dianggap dapat memberikan informasi. 

3. Studi dokumentasi, merupakan teknik mengumpulkan data-data resmi dan 

penting yang dibutuhkan oleh peneliti, terkait dengan dokumen masjid Raya 

Al-Kautsar Kendari. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisa data menurut Patto adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Oleh 

karena itu, dalam rangka mengetahui secara mendalam tentang data yang telah 

diperoleh dilapangan, maka peneliti melaukan analisis data dengan menggunakan 3 

(tiga) tahap, yaitu : 

1. Reduksi data, dimana semua data dilapangan dianalisis kemudian dirangkum, 

dipilih hal-hal yang yang pokok dan penting, kemudian peneliti mengambil key 

word dari hasil penelitian sebagai inti dari tujuan penelitian sehingga data 

dapat tersusun secara sistematis. Seperti hasil wawancara langsung peneliti 

terhadap kegiatan jamaah masjid dan lain-lain. 

2. Display data, merupakan suatu teknik yang dilakukan peneliti agar data yang 

diperoleh dapat dikuasai, dengan dipilih secara fisik yang dibuat dalam bentuk 

kartu dan bagan. Sehingga jumlahnya dapat dikuasai, dipilih dan dipilah secara 

fisik dari dokumentasi yang didapatkan suatu kesimpulan. 
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3. Verifikasi data, dimana teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan penyimpulannya. Verifikasi data ini bertujuan 

untuk mengkrocek data yang telah ditemukan demi menghindari kekaburan 

data, sehingga data yang ada sudah tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan 

dalam penyajiannya. Hasil analisis terakhir inilah yang akan menjadi final data 

penelitian sebelum masuk pada pengecekan keabsahan data. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

 Kredibilitas dan validasi data merupakan usaha untuk menyusun secara 

sistematis dan rasional berbagai data yang telah terkumpul dengan melakukan : 

1. Perpanjangan pengamatan, dalam melakukan pengamatan maka yang menjadi 

fokus penelitian, menjadi hal yang utama. Dengan mengamati berbagai 

kegiatan dan sebagainya. 

2. Peningkatan ketekunan, dalam penelitian maka data yang diperoleh untuk lebih 

kredibel dan validnya, maka ketekunan perlu ditingkatkan, sehingga dapat 

menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. 

 Dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, maka digunakan 

trianggulasi sebagai berikut : 

1. Triangulasi dengan metode dimana dalam teknik ini terdapat dua strategi, yaitu 

: 

a. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan berbagai 

pendapat dengan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah. 



b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan erat dengan tujuan penelitian.
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2. Triangulasi dengan sumber, menurut Patton dalam Moleong adalah 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat pertanyaan yang berbeda penerapan, metode 

ini dicapai dengan cara : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

3. Triangulasi dengan teori, dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan 

dengan membandingkan teori yang sepadan melalui penjelasan banding (rival 

explanation) dan hasil penelitian ini dikonsultasikan lebih lanjut dengan subjek 

penelitian sebelum peneliti anggap cukup. 
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  BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Masjid Al-Kautsar Kendari 

 

1. Sejarah berdirinya Masjid Al-Kautsar Kendari 

Pembangunan Masjid Raya Al-Kautsar Kendari melalui proses yang tergolong 

lama. Inisiatif pertama kali berawal dari Gubernur ke-3 Brigjend H. Edy Sabara yang 

memerintah mulai 19 Oktober 1966 sampai dengan 1 April 1967sebagai karakter, 

kemudian 1 April 1967 sampai dengan 24 April 1967 menjadi pejabat gubernur, 24 

April 1967 sampai dengan 29 Nopember 1972 sebagai gubernur, menjadi penjabat 

gubernur 19 Juni 1978 dan kemudian menjadi penjabat lagi pada 12 Oktober 1981 

sampai dengan 23 September 1982. Beliau yang dikenal sebagai peletak dasar-dasar 

pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara menghendaki supaya Ibu Kota Provinsi 

Sulawesi Tenggara memiliki masjid yang megah. Ide beliau sejalan dengan aspirasi 

masyarakat yang menginginkan agar Sulawesi Tenggara memiliki sebuah masjid besar 

supaya dapat dijadikan  sebagai kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.  

Kehadiran masjid berskala besar tidak hanya bertujuan untuk menjadi tempat 

ibadah, tetapi juga untuk pusat kegiatan siar Islam di Sulawesi Tenggara.Beliau 

melontarkan gagasan pembangunan masjid besar bersamaan dengan pembangunan 

Kantor Gubernur yang kini menjadi Kantor Walikota Kendari, Kantor DPRD Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang kini menjadi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan.  

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rumah Jabatan Gubernur 

Sulawesi Tenggara. Gagasan pembangunan masjid besar juga datang dari masyarakat. 

Mereka yang menggagas, yaitu Kapten Haruddin Thalib imam Masjid ”Askarya” 
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