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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Kirlk dan Miller (2009) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan sikap, peran, 

persepsi, psikologi masyarakat secara alami. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif yaitu tradisi mental bergantung dari pengaturan pada manusia 

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 

Sugiono (2009) Metode Penelitian kualitatif lebih sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting). Sementara penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa. 

3.2.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di masjid Rumah Sakit Umum (RSU) Bahteramas 

tepatnya di Jalan Kapten Piere Tendean No. 44 Baruga, kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan yaitu sampai 

oktober 2020. 
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3.3. Sifat Penelitian  

Koenjaraningrat (1981) dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, 

yaitu menggambarkan secara tepat dan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, 

keadaan dan situasi kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi tertentu suatu 

gejala dalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini penulis hanya mengangkat data tentang upaya takmir 

masjid Bahteramas kelurahan Baruga, Kendari. Dalam mengfungsikan masjid dalam 

rangka menyiarkan islam agar masjid menjadi optimal dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir masjid, dan faktor penghambat serta 

pendukung dalam menyiarkan ajaran-ajaran islam yang dilakukan oleh takmir masjid 

Bahteramas Kelurahan Baruga, Kendari.  

3.4. Jenis Data Dan Sumber Data  

Suharsimi (1998) sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini disebut sebagai informan. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah pengelola masjid yang aktif dalam masjid 

tersebut. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:  

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis di 

lokasi penelitian. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, 

wawancara, dokumentasi dan para informan yaitu remaja masjid fastabiqul 

khairat. Informan yang terdiri dari remaja masjid tersebut bertujuan agar 

deskripsi fokus dalam penelitian tentang fungsi sosial masjid dalam penyiaran 

Islam 
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2. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan maksud dapat 

melengkapi data primer yang dapat diperoleh dari proses dokumentasi atau 

studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 

3.5. Teknik  Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama  

dengan melakukan observasi atau pengamatan lapangan yaitu di masjid rumah sakit 

Bahteramas sebagai sasaran penelitian, Menurut Idrus (2009) “Observasi atau 

pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan 

secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun 

nonpartisipatif” Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang 

melibatkan penulis dalam kegiatan di masjid rumah sakit Bahteramas yang menjadi 

sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang 

bersangkutan. Adapun observasi penulis yaitu: 

1. Fasilitas masjid rumah sakit Bahteramas. 

2. Letak geografis masjid rumah sakit Bahteramas 

3. Keadaan masjid rumah sakit Bahteramas 

4. Kegiatan yang dilakukan masjid rumah sakit Bahteramas 

5. Jama’ah masjid rumah sakit Bahteramas 

6. Kondisi pada halaman masjid rumah sakit Bahteramas 
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Observasi ini dimaksudkan untuk terlibat langsung dalam melakukan 

pengamatan dan pengumpulan data-data atas keadaan yang terjadi di lapangan yaitu 

penulis mengamati bagaimana fungsi sosial masjid dalam mensyiarkan agama Islam 

di masjid rumah sakit Bahteramas  

Kedua adalah wawancara menurut Lexy J Moleong (2001) "wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan 

secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan"(h. 186). Dalam melakukan 

pengumpulan data ini, wawancara dilakukan dengan unsur pengurus dan jama’ah 

masjid rumah sakit Bahteramas. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. dr. Abdul Karim 

     Jabatan : Ketua Pengurus Masjid rumah Sakit Bahteramas 

2. Deni Wahyudin  

    Jabatan: Bendahara rumah Sakit Bahteramas 

3. Asbin :  

    Jabatan: Pengurus masjid rumah sakit Bahteramas 

4. Saifudin  

    Jabatan: Pengurus masjid rumah sakit Bahteramas 

5. Sulimin :  

Jabatan: Jama'ah masjid rumah sakit Bahteramas 

6. Mahmud: Jama'ah masjid rumah sakit Bahteramas 
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7. Musdalifah: Jama'ah masjid rumah sakit Bahteramas 

 

Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian 

untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan dan untuk melengkapi 

data dari hasil observasi serta wawancara. 

 

3.6. Teknik Anlisis Data 

Suprayoga (2001) menyatakan analisis data adalah rangkaian kegiatan 

pengolahan, pengelompokan, sistematisasi penafsiran dan verifikasi data. Dalam 

penelitian ini, peneliti menerapkan pola pikir metode  analisis data non- statistik 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan suatugejala, 

peristiwa, dari suatu kejadian. Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam analisis 

ini yaitu meliputi: reduksi data, display  atau penyajian data, dan verifikasi dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, memilih hal - hal 

yang pokok, memfokuskan padahal  yang penting, dicari temadan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, serta lebih mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan  

2. Display atau Penyajian Data 

Langkah  selanjutnya  setelah  data   direduksi  yaitu  melakukan  penyajian  
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data. Penyajian  data dimaknai  sebagai  sekumpulan  informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulandan pengambilan 

tindakan (Sugiyono, 2009, h. 92) 

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi atau  penarikan  kesimpulan  merupakan  analisis lanjutan dari 

reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan,dan peneliti 

masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan ini 

masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan dengancara 

merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman 

sejawat, sehingga kebenaran dapat dicapai. Analisis data dalam penelitian   

ini menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana fungsi masjid dalam 

Penyiaran Islam masjid Rumah Sakit Bahteramas Kelurahan Baruga Kota 

Kendari. 

3.7.  Pengecekan Keabsahan Data 

Arikunto (2005) metode yang dilakukan peneliti hanya dengan cara editing 

atau memeriksa semua data-data. Metode keabsahan data ini ditunjang dengan 

metode trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data. Peneliti hanya menggunakan dua metode trianggulasi antara lain: 

1. trianggulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang ada berbeda dalam 
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metode kualitatif dengan upaya yang dilakukan antara lain, 1)membandingkan 

hasil pengamatan dan wawancara, 2) membandingkan antara opini 

masyarakat dengan opini pribadi yang diteliti. 

2. Trianggulasi teori, yaitu menganalisis tentang proses komunikasi, hubungan 

dan penjelas lain yang akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada. 

3. Trianggulasi waktu, dimana waktu juga dapat memperngaruhi kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan 

informan  kepada peneliti pada waktu tertentu terkadang berbeda dengan 

informasi yang diberikan diwaktu sesudahnya untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data, penulis melakukan pengecekan dengan ke,bali 

mewawancarai informan dan observasi dalam waktu yang singkat 
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