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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan 

masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan 

kata-kata dan kalimat secara jelas.
64

 

 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Dakwah Ittihadul Muballghin 

Kota Pekanbaru. Jl. Parit Indah Ujung, Komplek Ponpes Hidayatul Mubaroka 

Al-Islamai  Pekanbaru. Sedangkan Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April-Mei 2018. 

 

C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitan ini meliputi dua kategori: 

1. Sumber Primer  

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan 

pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

atau instansi terkait.
65

 Adapun sumber data primer yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berasal dari. Strategi Dakwah Ittihadul 

Muballighin di Kota Pekanbaru. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang dapat diperoleh dari pihak 

lain yang merupakan data-data tambahan , yang diambil dari buku-buku 

(arsip dan dokumen) hasil pemikiran ahli, dan sumber lain yang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang dimaksud. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
67

 Adapun yang menjadi subjek (informan) dalam penelitian ini 

adalah 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu)  orang Sekretaris, 1 (satu) orang ketua 

Dewan Mustasyar Lembaga Dakwah Ittihadul Muballighin. Jadi informan 

berjumlah 3 (tiga) Orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan  

diselidiki.
68

 Menurut Karl Wick observasi adalah  sebagai pemilihan, 

pemgubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan 

suasana yang berkenaan dengan organisme  sesuai dengan tujuan-tujuan 

empiris.
69

 

Observasi penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang Strategi Dakwah Ittihadul Muballghin kota Pekanbaru. Adapun 

jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

langsung dan tidak langsung.  

b. Wawancara.  

Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung 

(face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
70

 Proses 

interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

tentang strategi dakwah lembaga Dakwah Ittihadul Muballighin. Dalam 

hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab 
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pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, 

informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya 

privasi atau rahasia.  

Wawancara diarahkan di sekitar persoalan atau pernyataan yang 

pernah dikemukakan informan yang terekam melalui pengamatan. 

informan dipilih secara purposif dengan sasaran memperoleh data yang 

maksimal dari orang-orang yang memiliki peranan penting atau memiliki 

banyak informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Lembaga Ittihadul Muballghin. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. Maksudnya, proses 

wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih 

dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam 

mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang Strategi 

Dakwah Ittihadul Muballighin.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
71

 Dokumentasi juga berupa buku-buku yang 

relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta semua data 

yang relevan dengan penelitian dengan penelitian.
72

  

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data 

melalui dokumen-dokumen, foto-foto kegitan yang dilakukan oleh 

Ittihadul Muballighin. 

 

F. Validitas Data 

Validitas atau kesahehan adalah suatu indeks yang menunjukan alat 

ukur  tersebut  benar-benar mengukur apa yang di ukur.
73

 Uji keabsahan 
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penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian 

kualitatif dilakukan untuk menguji keabsahan informasi.
74

 Triangulasi 

kejujuran peneliti, sumber data, teori dan metode. Dalam penelitian ini untuk 

menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan triangulasi metode. 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai 

dengan informasi yang diberikan ketika diinterview begitu pula teknik ini 

dilakukan untuk menguji sumber data apakah sumber data ketika di interview 

dan di observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila 

berbeda maka pneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah 

untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.
75

  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka akan dilakukan uji keabsahan 

informasi yang diperoleh dari hasil teknik tersebut. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara sistematis 

data yang di peroleh dari hasil  wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, 

menyusun, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis deskriptif  

kualitatif yaitu suatu analisis dengan menggambarkan atau memaparkan suatu 

penomena dengan kata-kata atau kalimat. selanjutnya data yang diperoleh 

dianalisis sehingga selanjutnya dapat disimpulkan.
76
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