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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pedekatan Penelitian  

Jenis dan pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan deskriftif 

kualitatif yaitu data yang diperoleh di sajikan apa adanya dan kemudian data  

tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data-data tersebut 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.
47

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di jalan Baiturrahman Kelurahan Duri Timur  

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh dilapangan yaitu semua 

data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang bersumber 

dari Majelis Taklim Baiturrahman di Duri. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi ,kepustakaan, 

berupa buku-buku dan dari dokumentasi.
48

 

D. Informan Penelitian  

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 2 orang pengurus 
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Majelis Taklim dan dua anggota Majelis Taklim Baiturrahman di Duri yang 

berfungsi sebagai Responden atau informan Penelitian.  

E. Validitas Data 

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan 

data dilakukan.
49

 untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif 

digunakan uji validitas dengan menggunakan model triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai 

dengan yang diberikan ketika interview.
50

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan sebagai berikut: 

a. Observasi: yakni penulis melakukan pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap penerapan Fungsi- Fungsi Manajemen Dakwah pada 

Majelis Taklim. 

b. Wawancara: yakni penulis melakukan kegiatan tanya jawab dengan 

pengurus dan anggota Majelis Taklim dan Ustadz dalam bidang agama, 

tentang bentuk kegiatan Majelis Taklim, strategi Perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan Majelis Taklim. 

G. Teknik Analisis Data 
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Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat 

memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap 

pengolahan data dilakukan sebagai berikut: 

Teknik analisis data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan 

disusun secara sistematis, maka selanjutnya, penulis akan menganalisa data 

tersebut, kemudian data tersebut dikelompokkan menjadi data kualitatif yang 

diberi gambaran dalam bentuk kata-kata atau kalimat. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan yang lain dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-

bahan tersebut agar dapat diimplementasikan temuannya kepada orang lain.  

Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan 

menjadi satuan-satuan tertentu, penemuan hal-hal penting dan dipelajari dan 

penentuan yang harus dikemukakan kepada orang lain. Sehingga pekerjaan 

analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan kasar sampai pada 

produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun 

waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan dan setelah selesai pengumpulan 

data.
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 Penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana simbol-
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simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial, dan 

bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti.52 
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