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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

perspektif sosiologi agama. Penelitian kualitatif digunakan dalam mengkaji 

keberadaan lembaga Pendidikan Keagamaan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal 

(ICM) sebagai satu otoritas keagamaan di kota Kendari. Ranah kualitatif 

digunakan dalam melihat fenomena Gaya Kepemimpinan Pendidikan Keagamaan 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) menimbulkan respon positif dari 

masyarakat sekitar. Ranah kualitatif juga digunakan dalam mengkaji fenomena 

otoritas keagamaan ini dalam konteks pemahaman keagamaan masyarakat Kota 

Kendari. Perspektif sosiologi agama digunakan dalam penelitian dengan 

menempatkan agama sebagai gejala dan aspek sosial, sehingga praktek agama 

bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan yang dimulai sejak 

tanggal 25 November 2015 sampai dengan 25 Maret 2016. Adapun lokasi 

penelitian ini bertempat di Pendidikan Keagamaan Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM) Kendari yang beralamat di Jalan Prof. Abdul Rauf Tarimana 

Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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C. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian atau apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian 

ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM) Kendari dapat memberi warna atau pengaruh yang luas dalam 

keberagamaan masyarakat kota Kendari sekaligus mempunyai daya tarik bagi 

masyarakat kota Kendari. Obyek primer adalah hasil wawancara mendalam (in-

depth interview) yang dilakukan terhadap pimpinan pendidikan Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal (ICM), lima belas ustadz dan ustadzah, pengurus harian 

pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM), dan dua puluh anggota 

masyarakat sekitar yang aktif mengikuti kegiatan pendidikan Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal (ICM).  

Obyek sekunder adalah pengamatan (observasi) yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM), dokumentasi yang dilakukan dengan mengabadikan moment-

moment yang berhubun gan dengan kegiatan pendidikan Islamic Centre Mu’adz 

bin Jabal (ICM) serta dokumentasi yang dilakukan dengan melihat dan 

mencermati kurikulum dan program kerja pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM), dan dokumen resmi lainnya. 

Subyek penelitian atau  nara sumber (informan) dalam penelitian adalah 

orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam 

penelitian terhadap gaya kepemimpinan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin 

Jabal (ICM) Kendari, yaitu pimpinan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal 

(ICM) Kendari, lima belas ustadz dan ustadzah,  pengurus harian pendidikan 
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Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari dan dua puluh anggota 

masyarakat sekitar yang aktif mengikuti kegiatan pendidikan Islamic Centre 

Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data-data diperoleh dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap 

pimpinan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari, 6 

ustadz dan 3 ustadzah, 2 pengurus harian pendidikan Islamic Centre Mu’adz 

bin Jabal (ICM) Kendari dan 5 orang masyarakat sekitar yang aktif mengikuti 

kegiatan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari. 

2. Observasi; Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan 

pendidikan di lembaga pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) 

Kendari.  

3. Dokumentasi; Merekam dan mendokumentasikan kegiatan pendidikan 

Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari. Dokumentasi juga 

dilakukan dengan melihat dan mencermati kurikulum dan program kerja 

pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perspektif 

sosiologi agama. Analisis data dengan menggunakan perspektif sosiologi agama 

adalah melakukan kategorisasi dan menentukan hubungan bagaimana agama atau 

praktek keberagamaan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh masyarakat. Dengan 
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menggunakan perspektif sosiologi agama, peneliti menempatkan lembaga 

keagamaan pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari sebagai 

fenomena sosial, sebagai akibat dari perubahan sosial dan struktur masyarakat. 

Data-data juga dianalisis dengan menempatkan otoritas lembaga keagamaan 

pendidikan Islamic Centre Mu’adz bin Jabal (ICM) Kendari dalam konteks 

keberagamaan masyarakat kota Kendari khususnya dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya.  

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Ada tiga kegiatan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, 

yaitu: kredibilitas (credibility), dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas 

(confirmability), ketiga kegiatan penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kredibilitas  

Dalam penelitian kualitatif atau naturalistic, instrumen penelitian 

adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi going native 

dalam pelaksanaan penelitian atau condong kepurbasangkaan (bias). Maka 

untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya 

pengujian keabsahan data (credibility).53 

Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan 

data dengan mengkonfirmasikan antara data yang diperoleh dengan obyek 

penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati 

                                                     
53 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya:2002), h. 103 
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peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa 

yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian.54 

Kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

konfirmasi dan cross-check data-data yang didapatkan dari hasil wawancara 

dan pengamatan secara berulang-ulang, dan dalam waktu yang berbeda. 

2. Dependabilitas  

Agar dapat tetap valid dan terhindar dari kesalahan dalam 

menformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan interpretasi data yang 

ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses 

penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat 

dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dependabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dan kajian 

dengan pihak yang memahami proses penelitian dengan baik, dengan dosen, 

ahli atau praktisi penelitian agar proses pengumpulan data dalam penelitian 

berjalan dengan baik dan ilmiah.  

3. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan 

dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. 

Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian, terutama berkaitan 

dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan 

dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai 

pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. 

                                                     
54 Nasution,S , Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, ( Bandung: Tarsito:1988), h. 

105-108  
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Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil 

penelitian memenuhi standar penelitian kualitatif.  

Proses kerja konfirmaabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara melakukan diskusi dan kajian dengan pihak pimpinan ICM, pengurus, 

dan masyarakat yang diwawancarai untuk cross-check respon mereka sebagai 

subyek penelitian terhadap temuan penelitian dan kesimpulan penelitian ini  

Pengecekan keabsahan data juga dapat dilakukan melalui beberapa 

metode lain, sebagaimana disampaikan oleh Sugiono: 

“Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data kualitatif antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif dan member check”.55  

 

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang 

dengan sumber data yang pernah ditemui atau sumber data yang baru yang 

dianggap dapat memberikan data valid, yaitu dengan kondisi pengajian dan 

pendidikan di ICM, wawancara dengan pimpinan ICM, para guru, dan 

masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan di ICM. Adapun yang dimaksud 

dengan meningkatkan ketekunan adalah melakukan pengamatan lebih cermat 

dan berkesinambungan dalam waktu dan kesempatan berbeda.  

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Maka ada trianggulasi sumber, trianggulasi tehnik dan trianggulasi waktu. 

                                                     
55 Sugiono, Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabet: 2007),  h. 368 
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Hal ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan cross-check data dengan 

sumber yang berbeda, dengan waktu dan kesempatan yang berbeda.  

Analisis kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan 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. Sementara itu, member check ialah proses 

pengecekan data dengan tujuan mengetahui sejauh mana data yang diperoleh 

sesuai dengan data yang diberikan sebelumnya. Dalam proses ini, peneliti 

melakukan konfirmasi secara berulang dengan subyek informan yang 

berbeda. 


