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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan suatu 

kejadian realita yang terjadi pada masa sekarang secara menyeluruh dan 

sistematis. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

dengan penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan situasi dan 

keadaan yang terjadi pada saat itu dengan secara realita, setelah melakukan 

observasi dan wawancara mengenai “Manajemen Dakwah Islamic Centre Mu‟adz 

bin Jabal dalam meningkatkan motivasi masyarakat mendalami ajaran Islam di 

Kota Kendari”. 

Maka dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada saat sekarang secara aktual 

mengenai Manajemen Dakwah Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal dalam 

meningkatkan Motivasi masyarakat mendalami ajaran Islam. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal Jl. 

Prof. Abdurauf Tarimana Kel. Kambu, Kec Kambu, Kota Kendari. 

Pemilihan lokasi penelitian ini karena Mu‟adz bin Jabal merupakan suatu 
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lembaga dakwah pertama dapat menyebarkan dakwah melalui pemahaman 

generasi pertama Islam shaleh (Salafus Shaleh) di Kota Kendari. 

2.1.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan 

yakni dimulai pada bulan Februari 2021 s/d April 2021 setelah hasil 

penelitian ini diseminarkan. 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian merupakan seseorang yang dapat ikut berperan dalam 

suatu kegiatan, seminar ataupun organisasi sehingga seseorang tersebut dapat 

menerima dan mendapar suatu informasi tertentu. Sedangkan dalam peneitian ini, 

peneliti memilih beberapa yang dapat menjadi partisipan atau objek penelitian 

diantarnya : 

1. Objek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara (interview) 

yaitu beberapa pimpinan Mu‟adz bin Jabal, ustad atau ustadzah 

dan beberapa anggota masyarakat sekitar yang telah aktif 

mengikuti kajian di Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal. 

2. Dari beberapa pengamatan (observasi) yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dakwah di Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal. 

Baik itu dari kegiatan virtual ataupun tidak serta informasi yang 

diperoleh dari dokumen resmi lainnya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa cara diantaranya : 
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3.4.1 Observasi 

Observasi yang merupakan proses pengamatan  sistematis dari 

aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut 

berlangsung secara terus menerus dari sebuah aktivitas yang bersifat alami 

sehingga dapat memaparkan sebuah fakta. (Hasanah, 2016 : 26) 

Dalam penelitian ini, observasi pengamatan yang dilakukan secara 

langsung terhadap kegiatan dakwah di lembaga dakwah Islamic Centre 

Mu‟adz bin Jabal Kendari seperti kegaiatan harian dan pelaksanaan dakwah 

baik secara langsung ataupun tidak langsung dan aktivitas lainnya.  

3.4.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan pendapat, 

dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. (Soegijono, 1993, hlm. 17) 

Dalam sebuah penelitian wawancara merupakan bagian dari metode 

primer yang dijadikan sebagai suatu alat pengumpulan data.  Wawancara 

yang digunakan yaitu wawancara tidak berstruktur dengan tidak 

menggunakan suatu pedoman melainkan suatu pegangan seperti 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai bahan informasi. Adapun 

beberapa narasumber dari proses wawancara ini adalah : 

1. Menejer atau Direktur Islamic Center Mu‟adz bin Jabal 

Kendari dan Ustadz atau Ustadzah. 

2. Sekitar 10 orang masyarakat yang aktif mengikuti kajian di 

Islamic Center Mu‟adz bin jabal Kendari yang 
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memberikan beberapa gambaran mengenai dakwah 

sunnah. 

3. Beberapa pengurus harian Manajemen Mu‟adz bin Jabal 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip dan dokumen, Baik tulisan dan gambar yang berupa laporan 

serta keterangan yang dapat mendukung suatu penelitian. 

Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan merekam 

dan mendokumentasikan kegiatan Dakwah Islamic Centre Mu‟adz bin 

Jabal Kendari. Dokumentasi juga dilakukan dengan melihat dan 

mencermati, program kerja manajemen Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal  

Kendari. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian diperlukan adanya alat 

bantu sebagai bahan instrumen. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah 

manusia itu sendiri dengan cara melihat, mendengar, mengamati, bertanya dan 

mengambil data-data penting. Selain dibutuhkannya instrument utama, peneliti 

juga membutuhkan instrument bantuan dalam mendukung keefesiensi 

penelitiannya dintaranya adalah : 

1. Alat bantu tulis, seperti pulpen dan buku untuk mencatat informasi-

informasi yang di dapatkan dari beberapa narasumber ataupun 

responden. 
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2. Alat rekam, yang digunakan untuk merekam kejadian-kejadian yang 

berlangsung saat berada di lapangan. Baik dalam bentuk foto, video 

maupun suara yang dimana data-data itu dikumpulkan sebagai bagian 

dari bahan observasi. 

3. Pedoman dalam melakukan wawancara mendalam. 

 3.6 Teknik Analisis Data 

Terdapat tiga jalur dalam  analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan  kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).  

Sehingga data-data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

3.6.1  Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data lapangan 

dengan memperhatikan data-data yang muncul selama penelitian 

berlangsuang. Data-data yang dipilih sesuai dengan “Manajemen Dakwah 

Islamic Centre Mu‟adz bin Jabal dalam meningkatkan motivasi masyarakat 

mendalami Ajaran Islam di Kota Kendari” agar data yang telah dipilih atau 

direduksi dapat disajikan secara jelas dan rinci. 

3.6.2  Penyajian Data 

Penyajian data merupakan informasi-informasi yang telah diterima 

dari observasi sebelumnya, wawancara dan dokumentasi, sehingga data-data 

tersebut disusun dan memudahkan melihat apa yang telah terjadi sehingga 

dapat melakukan analisis kembali. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 
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data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan peneliti melakukan secara terus-

menerus dalam mengumpulkan data-data lapangan. Dari mengumpulkan 

data, mencari alur sebab akibat, penjelasan-penjelasan mengenai hal yang 

akan diteliti agar tidak menghadirkan unsur-unsur kesalahpahaman yang 

dapat mengurangi objek dan subjek peneliti. 

Dari data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif  yaitu dengan mengelolah data dari apa yang 

telah diperoleh selama penelitian berlangsung dan dapat memberikan  

gambaran objek selama penelitian secara actual dan terperinci. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Trianggulasi 

merupakan suatu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan 

Teknik metode dalam suatu penelitian. Trianggulasi diperlukan karena setiap 

teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian 

Trianggulasi dapat menungkinkan realitas secara lebih valid. (Agusta, 2003 :  8) 

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka ada trianggulasi 

sumber, triaggulasi teknik, dan trianggulasi waktu 

 1.7.1 Triangulasi Sumber 
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Triangulasi Sumber atau member check ialah proses pengecekan 

data dengan tujuan mengetahui sejauh mana data yang dperoleh sesuai 

dengan data yang diberikan sebelumnya. Dalam proses ini, peneliti 

melakukan konfirmasi secara berulang dengan subyek informan yang 

berbeda. 

 1.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan menganalisis kasus negatif 

yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan degan 

data yang telah ditemukan, sampai tidak ada lagi data yang bertentangan. 

Proses analisis kasus negatif dalam penelitian ini dilakukan dengan data-

data yang bertentangan dengan pernyataan dan pendapat informan, hasil 

pengamatan yang tidak sama diantara satu peristiwa, maka peneliti 

melakukan cross-check dan konfirmasi demi menjamin keabsahan data 

tersebut. 

 1.7.3 Triangulasi Waktu 

Hal ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengecekan  

observasi dan wawancara (cross-check ) data dengan sumber yang 

berbeda, dengan waktu dan kesempatan yang berbeda.   

 

 

 

 

 


