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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomenarealitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu.
36

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah lembaga dakwah Idarah Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Todak/ 

Jalan Udang Putih No. 1 Kel. Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota Pekanbaru.Sedangkan waktu penelitian dimulai 03 Februari -

08 Maret 2017. 

 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber  primer, yaitu data yang penulis peroleh melalui informan atau 

melaluidari hasil wawancara  responden yang menjadi sasaran penelitian 

penulis dan juga berupa buku-buku yang di keluarkan oleh lembaga. Yang 

di maksud dengan sumber primer dan observasi. 

2. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui 

laporan-laporan, buku-buku dan yang lainnya yang terkait dengan 

permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji. 
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D. Informan Penelitian 

Untuk memfokuskan pencarian data yang di maksud, penulis 

menggunakan informan, Dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang yang 

berfungsi sebagai informan penelitian. 1 (satu) orang ketua Mashuri Manshur 

yang berfungsi sebagai ketua umum kepengurusan IKMI Kota Pekanbaru, 1 

(satu) orang sekretaris Drs. Taslim Prawira MA yang berfungsi sebagai 

sekretaris umum kepengurusan IKMI Kota Pekanbaru, dan 3 (tiga) orang 

lainnya yang berfungsi sebagai Pembina Dr.Syafwi Khalil dan Pengawas  Drs. 

Syafruddin Saleh selaku kepengurusan IKMI Kota Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) 

cara yaitu : 

1. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi IKMI 

tersebut mengenai evaluasi kinerja Da’i dalam melakukan dakwah. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari 

narasumber atau responden yang sudah ditetapkan yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang 

hendak dicapai.
37

 

3. Dokumentasi, yaitu data-data yang dihimpun atau diperoleh melalui 

dokumen-dokumen yang ada di lembaga IKMI Kota Pekanbaru. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu data. Adapun untuk meneliti kualitatif, penulisan 

menggunakan Triangulasi merupakan upaya memeriksa validitas data dengan 

memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan kepengecekan atau 

pembanding Triangulasi dapat dilakukan sumber data, teknik pengumpulan 

data, waktu dan teori.
38
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Adapun Validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Triangulasi pada sumber data.Yakni penulis melakukan 

pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan melalui hasil 

wawancara penulis dengan sumber data yakni pengurus Ikatan Masjid 

Indonesia (IKMI). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, selanjutnya 

dianalisi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisa 

menggunakan kata-kataberdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Analisis 

data merupakan bagian yang penting untuk memberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 
39
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