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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah data diperoleh di lapangan kemudian dianalisis 

berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa 

kata-kata atau kalimat 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di kantor Ikatan Da’i 

Indonesia Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Eka Tunggal Perum. Nusa 

Indah Blok A No6 Kel. Sidomulio Barat pekanbaru Riau. 

C. Sumber data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, 

yaitu: 

a. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait 

melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

b. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara. 

D. forman Peneliti 

Untuk Memfokuskan Pencairan Data Yang Dimaksud, Penulis 

Menggunakan Informan Yang Berjumlah 4 Orang Yang Terdiri Dari 

Informan Utama Ketua Pengurus IKADI Pekanbaru, Informan Kedua 
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Sekretaris IKADI Pekanbaru,Informan Ketiga Bendara IKADI,Informan 

Ke Empat Pendakwah IKADI Pekanbaru. 

E. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) 

cara di antaranya: 

a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

penulis dengan responden.
42

 

b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung melihat kondisi Ikadi 

tersebut mengenai pengembangan dakwah yang dilakukan Ikadi Kota 

Pekanbaru. 

c. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan permasalahan 

penelitian tersebut. 

F. Validitas Data 

Validitas data adalah persoalan yang berhubungan dengan 

pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
43

 Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat 

ukur tersebut telah digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Untuk menjaga kesalahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka 

peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan model 

standar kredibilitas. Standar kredebilitas ini identik dengan validitas 
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37 
 

internal dalam penelitian kualitatif.
44

 Agar hasil penelitian kualitatif 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan 

(informasi yang digali dari subjek atau partisipan yang diteliti), perlu 

dilakukan upaya-upaya seperti: memperpanjang keikut sertaan peneliti 

dalam proses pengumpulan data di lapangan, melakukan observasi secara 

terus-menerus dan sungguh-sungguh, melakukan trigulasi, melibatkan 

teman sejawat untuk berdiskusi, melakukan analisis atau kajian kasus 

negatif, melacak kesesuaian dan kelengkapan analisi data, dan mengecek 

bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses 

pengumpulan data. 

G. Teknik analisas data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah,karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
45

 

Oleh karena itu, berdasarkan penyajian diatas, maka penelitian 

initergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disajikan apa adanya, dan kemudian data tersebut dianalisa tidak 

dalam bentukangka. 
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