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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tahapan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis  penelitin ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang mendekripsikan sekaligus mendekripsikan kondisi rill objek

penelitian. Menurut Moleang, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan

berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.1

Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman

senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian

melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti.2

2. Tahapan Penelitian

Tahapan sistematis dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut:

a) Tahapan perencanaan yang meliputi, penyusunan proposal, persentase dan

pertanggungjawaban proposal. Kemudian  ditindak lanjuti dengan pengurusan

izin penelitian pada instansi bersangkutan atau instansi lain yang berkompeten.

b) Tahapan pelaksanaan yang meliputi, pengumpulan data-data dilapangan

1Lexi J. Moleang Metodologi penelitian Kuantitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2010, h.3
2Pendit, Putu Laxman.. Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar  Diskusi

Epistimologi dan Metodologi, Jakarta: JIP-FSUI, 2003 h. 195
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c) Tahapan akhir meliputi, perampungan  data, pengolahan atau analisa  data

revisi-revisi atau perbaikan untuk kemudian diajukan dan

dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil penelitian, perbaikan laporan

penelitian dan yang terakhir adalah penyajian laporan (ujian skripsi).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian direncanakan di Kota Kendari, adapun untuk

mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah

penelitian, penelitian ini akan melakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan diterimanya

Hasil ini untuk diseminarkan.

C. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dalam

penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau di wawancarai

meruapakan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber

data primer adalah semua fakta dan keterangan yang diperoleh dari mediaIslam di

Kota Kendari, remaja dan pengurus Mesjid, serta masyarakat umum yang menjadi

pembaca media Islam.
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2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber sekunder yang  digunakan adalah dokumen resmi

dari penerbit media Islam mengenai isi dan dokumen  lain yang berhubungan

dengan penelitian ini. Melalui media Islam, dapat mengemban dakwah Islam agar

Islam dapat diterapkan dalam kehidupan  dan agar aqidah Islamiyah dijadikan

dasar Negara dan konstitusi serta undang-undang.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obsevasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan fenomena

yang diselidiki. Adapun fenomena yang diamati adalah peranan media Islam

dalam menyampaikan pesan dakwah di Kota Kendari

2. Interview  (Wawancara) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya

jawab secara lisan kepada sejumlah informan yang dapat memberikan

keterangan dari  data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini informan

yang dituju adalah percetakan media Islam di Kota Kendari

3. Dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen serta arsip-arsip penting yang diperlukan pada percetakan media

Islam di Kota Kendari
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E. Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin3 yaitu sebagai

berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan  sejak  pengumpulan data dimulai

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang

tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah pendeskripsikan  sekumpulan  informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ,( Prenada Media Group, Jakarta, 2008). h. 94
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Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display  data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas

analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam

bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan

atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang  kemudian diambil intisarinya

saja.

5. Pengecakan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data yang telah  diperoleh. Terdapat tiga macam

teknik triangulasi antara lain:

a. Triangulasi  dengan sumber  yaitu teknik pengecekan data yang  dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
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b. Triangulasi  teknik  ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam

penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek

dengan observasi, dokumentasi.

c. Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengumpulan data

dilakukan pada waktu pagi dan siang hari. Dengan begitu maka dapat diketahui

apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dakwah Media Islam (Bulletin)

Peranan media Islam (bulletin) sebagai instrumen komunikasi memberikan

sumbangan besar terhadap mobilitas personal bahkan sosial kemasyarakatan.

Mustahil dinafikkan bahwa pertumbuhan media Islam kini telah membentuk pola

pikir masyarakat. Lebih jauh lagi, media Islam (bulletin) ini telah memberikan warna

signifikan terhadap pola-pola keagaman dan keberagamaan dalam kehidupan.

Ketergantungan masyarakat kepada media semakin menguat seiring dengan

pertumbuhan globalisasi yang tidak mungkin dibendung laju pertumbuhannya.

Pertumbuhan pola-pola kehidupan keagamaan dan keberagamaan masyarakat akan

menjadi sangat bervariasi beriringan dengan frekuensi pertumbuhan masyarakat itu

sendiri.

Kesadaran masyarakat akan kehidupannya menjadi sangat bersentuhan dengan

dinamika kehidupan yang mengitarinya. Tak pelak lagi, peranan media Islam

(bulletin) dalam membentuk sosio-kultur dan agama dalam masyarakat menjadi

keniscayaan. Media Islam memberikan input wawasan sosio-kultur dan nilai-nilai

keagamaan kepada segenap masyarakat. Eksistensinya seringkali memberikan potret

hakiki akan pertumbuhan dinamika kehidupan di antara semua unsur sosial di

masyarakat. Beriring dengan pesatnya media, maka tidak dapat dipungkiri bahwa

pertumbuhan kehidupan masyarakat juga akan semakin kompleks.
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