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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat 

dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di kantor MDI kota Pekanbaru yang 

terletak dijalan Ariefin Ahmad/Rambutan nomor 02 Pekanbaru-Riau. 

Penelitian dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai Agustus 

2016. 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan penulis adalah: 

a. Data primer, Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti  dari sumber pertamanya.
53

 Terkait dengan penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 
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b. Data skunder, Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta 

dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 

 

D. Informasi Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah Dewan Pengurus Majelis Dakwah 

Islamiyah ( MDI ) Kota Pekanbaru. Subjek berjumlah 3 orang dari 

pengurus, 5 orang dari da’i dan 3 orang dari pengurus masjid atau 

musholla yang berfungsi sebagai informan penelitian. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah strategi pengurus Majelis dakwah 

Islamiyah (MDI) dalam pembinaan para da’i di kota Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis mengunakan tiga cara yaitu: 

a. Observasi  

Observasi yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian 

untuk mengetahui informasi nonlisan, perilaku atau sikap psikomotorik 

informan tentang suatu hal yang berkaitan dengan masalah dengan cara 

mengamati informan penelitian.
54
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b. Wawancara 

Wawacara yaitu dilakukan dengan cara merekam jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan oleh informan.
55

 Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara 

sistematis. Maksudnya, proses wawancara dilakukan secara terencana. 

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai 

panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi 

tentang bagaimana strategi pengurus MDI dalam membina para da’i di 

kota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu 

pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak 

ditanyakan kepada informan. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian 

rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal 

yang mudah dijawab oleh informan sampai dengan hal-hal yang lebih 

kompleks. 

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.
56

 

 

F. Validitas Data 

Validitas atau kesahehan adalah suatu indeks yang menunjukan alat 

ukur  tersebut  benar-benar mengukur apa yang diukur.
57

 Uji keabsahan 

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian 
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kualitatif dilakukan untuk menguji keabsahan informasi.
58

 Triangulasi ini 

diperoleh melalui 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 di-interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber 

data, apakah sumber data ketika diinterview dan diobservasi akan memberikan 

informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat 

menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data 

dengan metode yang berbeda.
59

  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

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

informasi yang diperoleh dari hasil teknik tersebut. 

 

G. Teknik Analisis 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.
60

 Selain itu, analisis 
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merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh dilapangan.
61

  

Penelitian ini adalah  menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat-kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memeperoleh 

kasimpulan. 
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