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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini akan

mengungkapkan secara kualitatif bagaimana aktifitas dakwah dalam pembinaan

remaja masjid.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur
penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
serta keadaan yang dapat diamati.1

Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan

dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah

tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan

penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis.

1 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala

Kabupaten Konawe. Adapun alasan memilih tempat ini karena disamping alasan

kemudahan memperoleh informasi tentang penelitian juga karena peneliti sudah

mengetahui dan sudah berinteraksi dengan lingkungan penelitian.

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu selama 3 bulan yang terhitung sejak

peneliti melakukan observasi di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten

Konawe yakni bulan mei hingga bulan juli 2014.

C. Sumber Data dan Informan Data

Data dalam penelitian ini adalah data berdasarkan kondisi objektif lapangan.

berupa informasi deskriptif yang diperoleh dari informan penelitian serta seluruh

unsur masyarakat yang berada di tempat penelitian. Sumber data diperoleh

berdasarkan situasi wajar/alami. Informan dalam penelitian ini terdiri dari orang-

orang yang dianggap memahami dan menguasai kondisi lapangan seperti pemerintah

desa dan masyarakat, dalam pemilihan informan akan digunakan purposive sampling

yaitu “penunjukan langsung informan karena pertimbangan tertentu”, dan juga

mencari data hingga mencapai titik jenuh (snowball sampling), dalam penelitian

kualitatif, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang telah menetapkan populasi dan

sampel penelitian. Sementara penelitian kualitatif, sumber yang akan dijadikan obyek

informan dipilih dengan menggunakan teknik snowbaal sampling yaitu proses
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mencari data dengan menelusuri sumber-sumber data secara terus menerus sampai

data yang diinginkan dapat diperoleh.

Informan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini memungkinkan selalu

berkembang sesuai dengan kepentingan penelitian ini. Adapun mereka yang dianggap

layak untuk dimintai informasi berkenaan dengan penelitian ini adalah, Kepala Desa,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan remaja masjid, karena penelitian ini dilaksanakan

di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar

mendapat data yang kongrit serta ada kaitannya dengan permasalahan meliputi :

1. Data primer

Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh  dari populasi atau sampel

dimana lokasi penelitian dilakukan khususnya  yang berkaitan lansung dengan

permasalahan penelitian”2. Hal ini peneliti lakukan untuk memperoleh data

secara lansung dari masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sumber data

yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil

pengujian.

2. Data sekunder

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. VI, (Jakarta; Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 81
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Data ini bersumber dari referensi atau literatur-literatur yang ada hubungannya

dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat

memperkuat  kebebasan penelitian di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dari berbagai teknik pengumpulan data, peneliti memilih beberapa teknik

yang dianggap efektif yaitu:

1. Pengamatan. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti

melakukan pengamatan secara langsung tentang aktivitas dakwah yang

dilakukan masyarakat (remaja masjid) di Desa Laosu Jaya Kecamatan

Bondoala Kabupaten Konawe.

2. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab yang sifatnya terbuka dengan

informan yang terkesan tidak formal atau dirancang sedemikian agar informan

tidak merasa terinterogasi sehingga memudahkan mereka untuk terbuka dalam

menyampaikan informasi yang sebenarnya. Wawancara tersebut dilakukan

kepada informan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi. Untuk mendapatkan data-data sekunder guna menunjang

penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka. Studi pustaka merupakan

suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui buku-

buku, literatur-literatur, dokumen dan laporan yang berhubungan dengan
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masalah penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah komunikasi

pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menyampaikan informasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan, sehingga

pengelolaan data dilakukan setelah memperoleh data dilapangan. Dalam penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif, sebagaimana Sugiyono mengungkapkan

“Aktifitas dalam analisis data yaitu reduction, data display, conclusion

drawing/verification”.3

Dalam metode analisis data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

yang tidak perlu, maksud dari data reduction adalah setelah penelitian turun

kelapangan dan banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bingun hal-

hal yang mana ingin dimaksudkan sehingga peneliti menggunakan reduksi data.

2. Data display yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

hubungan antar kategori dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Maksud

dari data display adalah dimana peneliti apabila memperoleh data yang jumlahnya

banyak dapat dikuasai dengan cara membuat uraian singkat atau bagan. Sehingga

dapat dianalisis dan mudah dipahami.

3 Sugiyono, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2007), h. 337.
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3. Conclusion drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan awal yang masih

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

sampai ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Maksudnya adalah

penelitian melakukan analisa dalam mencari makna data dengan mencoba

menyimpulkan semua data, kemudian diolah sehingga data-data yang awalnya

belum lengkap akan tertutupi oleh data-data dan informasi baru sebagai

pelengkap untuk disimpulkan dan menjadi pemikiran baru yang valid dan

konsisten.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dicek dengan beberapa metode, sebagaimana diungkapkan

Sugiyono bahwa :

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif
antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus
negatif dan member check.4

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali kelapangan, melakukan

wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru

sehingga semakin akrap semakin terbuka dan saling mempercayai.

2. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan wawancara secara lebih cermat dan

berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat

diperoleh secara pasti dan sistematis.

4 Ibid., h. 368
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3. Trianggulasi yaitu pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan berbagai waktu sehingga trianggulasi ini dibagi menjadi trianggulasi sumber,

trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu

4. Analisis kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang telah ditemukan sampai tidak ada lagi data yang

bertentangan dan dapat dipercaya

5. Member chek yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada

pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Aktivitas Dakwah Remaja Masjid di Desa Laosu Jaya

Menilik dari beberapa uaraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa dengan aktivitas dakwah akan memberikan dampak yang sangat besar dalam

meningkatkan kualitas iman dan mental bagi setiap manusia. Oleh karena itu, upaya

untuk memberikan membina, membimbing, dan mengarahkan melalui wadah dakwah

Islamiyah sangat urgen untuk ditingkatkan sehingga melalui wadah tersebut,

diharapkan para remaja masjid di desa Laousu Jaya dapat memahami, menghayati

dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik arti kata bukan hanya tahu Islam

secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,

baik bersifat individu maupun sosial kemasyarakatan.

Mengenai gambaran umum tentang aktivitas dakwah remaja masjid di desa

Laosu Jaya, dapat dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara

kontinyu, seperti kegiatan pengajian rutin atau yasinan yang dilaksanakan setiap


