
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah metode deskriptif  kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan 

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya.(Sugiyono, 2015, h, 21-40) Dengan menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif akan memudahkan penulis untuk mendeskripsikan strategi dakwah Islamic 

Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari. 

Peneliti menggunakan penelitian jenis studi kasus. Studi kasus adalah salah satu 

jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang 

individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam 

hidupnya, data tersebut selajutnya disusun menjadi laporan yang naratif dan 

sosiologis (Sugiyono, 2015, h, 21-40). 

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian. 

Penelitian akan dilaksanakan di Islamic Centre Muadz bin Jabal kendari, 

kelurahan kambu, kecamatan kambu Jl. Prof. Abdur Rauf Tarimana Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada bulan Maret sampai bulan April 

2022. Dan di lanjutkan pada bulan Juni 2022. 



3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, 

perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya. (Sugiyono, 2015, h, 21-

40). Adapun perencanaan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini yaitu 

ustadz/ustadzah ICM yang berjumlah 1-3 orang, Pengurus di ICM yang berjumlah 1-

3 orang dan Masyarakat yang mengikuti kajian di Islamic Centre Mu’adz bin Jabal 5-

10 orang untuk mendapatkan data-data mengenai seputar dakwah di Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal. 

3.3.2 Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2015, h, 21-40). 

Observasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu 

proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah 

fenomena/prilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya. Observasi ini Digunakan untuk pengumpulan data saat penelitian. Untuk 

observasi di lakukan di pusat kajian Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari 

yang terletak di Jln. Prof. Abdur Rauf Tarimana Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

3.3.3 Studi Dokumen 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, data-data strategi dakwah, sejarah, tujuan, visi dan misi ICM Kota 

Kendari, serta foto pengambilan data yang dilakukan dilokasi penelitian.Menurut 



Herdiansyah (2010). Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang bersangkutan.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data sebuah penelitian diperlukannya alat bantu sebagai 

bahan instrument. Instrumen yang utama dalam pengumpulan data adalah manusia itu 

sendiri.Dengan cara melihat, mengamati,mendengar, bertanya dan mengambil data-

data penting. Selain dibutuhkan instrumen utama, peneliti juga membutuhkan 

instrumen lainnya. Berikut beberapa instrumen yang diperlukan dalam suatu 

penelitian diantaranya: 

1. Alat Rekam, adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam kejadian-

kejadian yang berlangsung saat berada dilapangan. Baik dalam bentuk foto, 

video maupun suara yang dimana data-data itu dikumpulkan sebagai bagian 

dari bahan observasi. 

2. Alat bantu tulis, seperti pulpen dan buku tulis untuk mencatat informasi yang 

di dapatkan dari beberapa sumber ataupun responden. 

3. Pedoman dalam melakukan wawancara dan observasi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain(Sugiyono, 2015, h, 21-40). Teknik analisis data merupakan cara yang dilakukan 

dengan melalui proses mengatur urutan data. Dimulai dari pengelompokan data ke 



dalam suatu pola yang kemudian dikategorikan dalam satuan uraian dasar. Setelah 

data diperoleh dan diolah dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan, 

kemudian data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis. 

(Sugiyono, 2015, h, 21-40). 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif  yaitu pemaparan dan penggambaran dengan uraian hasil penelitan yang 

diperoleh peneliti langsung di lapangan, kemudian melakukan penyederhanaan data 

ke dalam bentuk paparan untuk memudahkan dibaca dan dipahami. Setelah 

terhimpunnya data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas 

dan di analisis isinya, dibandingkan data yang satu dengan data lainnya,kemudian di 

interprestasikan dan akhirnya diberi kesimpulan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa hasil dari wawancara pihak-pihak terkait, serta data dari 

dokumen terkait (Sugiyono, 2015, h, 21-40). Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi Data  

 Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih  jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melalukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari  bila 

diperlukan(Sugiyono, 2015, h, 21-40). Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Data yang telah diperoleh dicatat secara teliti dan 

rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data  melalui reduksi data. Kemudian 



mereduksi yang telah dikumpulkan, memilih hal - hal yang pokok  memfokuskan 

pada hal yang pokok, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu 

sehingga penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah diolah. 

(Sugiyono, 2015, h, 21-40). 

3.5.2 Penyajian Data  

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan  

penyajian data. Melalui penyajian data ini kemudian data terorganisasikan dalam pola 

hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan mudah untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami.  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchat dan sejenisnya yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015, h. 373). 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan  

 Langkah pengumpulan data seorang peneliti kini mulai mencari arti dari  

langka ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015, h. 374). 



 Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis semua yang menjadi fakus dalam penelitian. Kesimpulan awal yang 

telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahab berikutnya. Dari hasil 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data maka penulis menarik kesimpulan. 

3.6 Sumber Data 

 Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama 

yaitu sumber yang memang benar mewakili atau berhak memberikan informasi data 

(Darman Syah, 2007, h. 9). Data primer penelitian yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan atau yang menjadi subjek dari penelitian yaitu 

strategi dakwah Islamic Centre Mu’adz bin Jabal Kota Kendari, data yang di 

kumpulkan adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 

Ustadz/Ustadzah, pengurus ICM, dan beberap masyarakat yang kajian di Islamic 

Centre Mu’adz bin Jabal. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh atau bersumber dari tangan 

kedua atau diperoleh bukan dari sumber datanya langsung (Darman Syah, 2007, 

h.11). Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari data yang diambil dari 

perpustakaan antara lain ialah faktor lingkungan sosial dan budaya serta yang lainnya. 

 



3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari suatu data yang benar dan 

keasliannya maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

dari suatu data dengan mempertimbangkan objektifitas hasil penelitian yang telah 

didapat. Dalam menunjang keabsahan suatu data, maka peneliti dalam teknik 

Keabsahan data ini penulis melakukan pendekatan dengan Triangulasi data 

(Sugiyono, 2012, h. 330). 

 Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

(Sugiyono, 2012, h. 330). 

 Triangulasi dengan menggunakan metode dapat dilakukan dengan cara:  

1) Membandingkat hasil data pengamatan dengan hasil wawancara.  

2) Membandingkan data apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dalam situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang dengan pendapat dan 

pandang orang 

 


