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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitiaan ini merupakan lapangan yang bersifat kualitatif.Untuk 

mendapatkan data yang baik dan relevan karana penelitian kualitatif adalah meneliti 

yang mengarahkan pada peroses data yang detil dan valid dan mengunakan 

pemahaman konteks secara mendalam dimana fenomena yang dikaji berada sehingga 

dengan penelitian akan mendapatkan data yang detail dan lebih luas pemahaman 

tentang fenomena yang dikaji.     

B. Lokasi Peneliti 

Lokasi peneliti dilakukan penulisan dalam penelitian ini di kepulauan meranti 

tepatnya di desa Lukun kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti. 

C. Subjek dan Objek  

Adapun yang menjadi subjek dari penelitiaan adalah masyarakat dan objeknya 

adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas materi dakwah para da’i di Kecamatan 

Tebing Tinggi Timur.  

D. Populasi dan Sample  

a. Populasi 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat ,  

karana jumlah populasi dalam penelitian ini sangat banyak, maka penulis mengambil 
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20 orang yang akan diteliti. Karana ini tidak diambil secara keseluruhan maka peneliti 

ni di sebut total sampling. 

b. Sample 

Untuk sample peneliti, penulis hanya mengambil 20 orang sebagai sample 

sesuai dengan penelitian ini.  

E. Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data 

yaitu: 

a. Data perimer  

Data perimer merupakan data yang ddiambil dari hasil wawancara. 

b. Data sekunder 

Data seekunder yaitu data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen 

berharga. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian dengan 

pencacatan sistimatis terhadap gejala-genjala yang timbul pada subjeknya  

b. Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk mmperoleh tujuan dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan respon 
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c. Dokumentasi  

Merupakan pencatatan pengumpulan dokumen atau berkas- berkas yang 

menbantu dalam penelitian ini  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitataif 

dengan presentasi, caranya adalah apabila semua data telah terkumpul lalu langkah 

selanjutnya adalah menganalisa.  

1. Menghidupkan kembali pemahaman masyarakat terhadap materi dakwah 

para da’i 

2. Memahami tentang pokok-pokok ajaran materi dakwah  

3. Meningkatkan minat dan kemampuan masyarkat dalam memahami materi 

dakwah para da’I, 

4. Meminimalisir pengaruh egatif dari media elektronik 

5. Menumbuhkan kesadara ditngah-tengah masyarakat akan fungsi dan 

peranan dakwah bagi kehidupan manusia. 

6. Meningkatkan pemahaman kerja sama antara orang orang tua, masyarakat 

dengan pendidikan dan pemerintah. 

7. Memakmurkan masjid dengan ibadah 

8. Masyarkat mencintai materi dakwah para da’i  

                       

 

 


