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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  lapangan (field-

research).  Oleh karenanya  objek  penelitiannya  berupa  objek  di  lapangan  

yang  mampu  memberikan data-data atau informasi tentang kajian penelitian 

ini. Penelitian ini sangat menyandarkan sumber data primer berupa informasi-

informasi dari lapangan.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan dapat menggambarkan keadaan 

sasaran penelitian menurut apa adanya, seperti yang diperoleh dalam 

penelitian.
43

 Penelitian ini juga tidak ada perhitungan dan lebih mudah bila 

dihadapkan dengan kenyataan ganda, metode yang menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

dengan pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Jalan Soekarno Hatta 

Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Waktu 

penelitian dimulai awal bulan Maret sampai dengan  Juni 2018 

C. Sumber Data  

Untuk mendapatkan data berupa informasi dan keterangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti, maka penulis membagi 
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sumber data menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.  

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
44

 Sumber 

data ini merupakan data utama dalam penelitian ini di dapatkan dari 

pengurus  Masjid Al-Ikhlas Pekanbaru. 

2. Sumber data Sekunder adalah data yang biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia Sumber data ini 

merupakan sumber data pendukung bagi data utama (primer). Data 

sekunder ini didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah dan 

tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informan, penetapan 

informan dengan menggunakan Purposive Sampling atau sampling 

bertujuan. Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah pengurus 

Masjid Al-Ikhlas. Wawancara dilakukan dengan lima orang pengurus 

Masjid. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data.  

Agar data terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid maka data 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data sebagai berikut :  

a. Metode Interview  

Metode Interview adalah suatu bentuk komuikasi verbal atau 

semacam percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam interview 

peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa 

membantah, mengecam, menyetujui, atau tidak menyetujuinya.
45
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Interview juga bisa diartikan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara si penanya dan si penjawab. Metode interview yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah wawancara atau interview bebas terpimpin 

artinya wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya.  

b. Metode Observasi  

Metode obsevasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena 

yang diamati dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
46

 

Cara kerja metode ini adalah peneliti mengamati langsung objek 

lapangan dengan cara datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan penelitian kemudian data tersebut 

dikelompokkan menurut jenisnya dan dilaporkan apa adanya. Metode 

penelitian ini digunakan untuk mengamati manajerial pengurus  dalam 

kegiatan dakwah yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas sehingga 

mengetahui teknik-teknik yang digunakan dalam mengatur dan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut. 

c. Metode Dokumentasi  

Teknik ini adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari 

dokumentasiyang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, notulen, 

peraturan-peraturan, catatan-catatan harian dan sebagainya 
47

 

 

5. Validitas Data  

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 

penelitian, mengungkapkan dan memperjelas dengan fakta-fakta yang 

aktual. Untuk menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran data 
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tersebut dilakukan dengan cara pengamatan secara terus menerus, 

triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun teriangulasi teknik 

pengumpulan data. Triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan 

penggunaan sumber data dan metode penelitian. Triangulasi dengan 

sumber di maksudkan membandingkan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda yang dilakukan melalui :  

a.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b.  Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

  

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk lebih 

praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, yaitu diadakan pemisahan 

sesuai dengan jenis masing-masing data, kemudian diupayakan analisisnya 

dengan menguraikan, menjelaskan sehingga data tersebut dapat diambil 

pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Tahapan analisis data 

merupakan tahapan yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data 

dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis 

data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis fungsi-fungsi 

Manajemen.  

  

 

 

 

 

 


