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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 

memfokuskan pada mengumpulkan data berupa tulisan, gambar bukan 

berupa angka. Pendekatan ini merupakan teknik dalam menguraikan kata 

dan kalimat, disusun secara sistematis dan teliti mulai dari pengumpulan 

data sampai hasil penelitian. Metode deskriptif yang berarti memberikan 

gambaran serta  penjelasan situasi kondisi dan objek yang sedang diteliti 

secara nyata tanpa ada manipulasi, hal ini merupakan jenis penelitian yang 

dipakai dalam penelitian ini.
1
 Dengan ini diharapkan nantinya mendapatkan 

gambaran secara rinci mengenai Manajemen Dakwah di Masjid Al-Ikhlas 

Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian yang peneliti lakukan berada di masjid Al-

Ikhlas Komplek PWI Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin 

Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

                                                           

1
 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal 

Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2015), 55-62. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah ketua umum, sekretaris 

umum dan jamaah. 

2. Objek Penelitian 

Objek pada skripsi ini adalah manajemen dakwah di Masjid Al-

Ikhlas Kota Banjarmasin, yang terkait dengan perencanaan, 

pelasksanaan, pengorganisasian, pengawasan serta hambatan dan 

dorongan pada manajemen dakwah di Masjid Al-Ikhlas tersebut. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data Primer 

Data asli yang peneliti dapatkan dari orang pertama yang 

memberikan informasi hal ini disebut dengan data primer. Metode 

interview  dan observasi yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan 

data. Kemudian dipaparkan melalui kata, kalimat ataupun gambar. Data 

pokok terkait observasi ini yaitu: 

1) Manajemen dakwah (Tahthith, Tanzhim, Tawjih dan Riqaabah) 

yang diterapkan di masjid Al-Ikhlas. 

2) Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 

manajemen dakwah di masjid Al-Ikhlas. 
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b. Data Sekunder 

Data ini merupakan data penunjang berupa berita, realitas serta 

fakta berhubungan dengan penelitian yang tidak langsung. Data 

sekunder adalah data pendukung berupa bentuk dokumen, baik dalam 

bentuk foto ataupun tulisan, seperti arsip, buku, dokumen pribadi, 

dokumen resmi yang sedang diteliti. Data yang dimaksud meliputi: 

1) Gambaran umum mengenai lokasi penelitian 

2) Profil singkat masjid 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Informan adalah orang yang mampu memberikan informasi terkait 

dengan penelitian ini yaitu ketua umum bapak Heri Hidayat AR, 

sekretaris umum bapak M. Taufik D, S.Sos dan satu orang jamaah 

ibu Hj. Kamaliah. 

b. Dokumentasi adalah bahan berupa dokumen, arsip, catatan atau 

foto kegiatan terkait dengan data yang ingin digali. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap atau kegiatan ini dilakukan agar memperoleh informasi dan 

data yang diinginkan. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian skripsi 

ini antara lain:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan aktivitas yang dikerjakan antara peneliti 

dan informan secara face to face. Dalam sistem tanya jawab untuk 
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mendapatkan informasi dari salah satu orang tersebut. Peneliti akan 

mewawancarai pengurus dari masjid Al-Ikhlas secara langsung untuk 

mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut. 

2. Observasi  

Observasi adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan melihat gerak atau 

proses yang berkaitan dengan penelitian.
2
 Tahap ini peneliti harus 

mendapatkan informasi yang banyak. Peneliti juga melakukan 

penelitian dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian guna 

mencermati serta mendapatkan data yang diinginkan di masjid Al-

Ikhlas.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah aktivitas yang dilakukan terkait mencari 

informasi melalui foto atau dokumen yang benar keasliannya dari 

berbagai informan. Selain itu metode pengumpulan data ini dapat 

dilakukan melalui catatan harian, notulen rapat, buku lainnya yang 

terbukti akurat.
3
 Dokumentasi pada penelitian ini peneliti bisa 

mengambil gambar atau foto kegiatan di masjid Al-Ikhlas serta data 

seperti jurnal, buku yang berkaitan dengan masjid Al-Ikhlas. 

 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineke Cipta, 2002), 107. 

3
 Ibid., 200. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

Miles dan Huberman, yakni berupa koleksi, reduksi, penyajian dan 

verifikasi.  

1. Koleksi Data (Data Collection) 

Koleksi data merupakan mengumpulkan data sebagai cara dalam 

menganalisis dan mengolah data yang didapatkan. Dalam pengumpulan 

data dapat melakukan metode wawancara, observasi, dan studi 

kepustakaan yang mampu mendukung penelitian tersebut. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum hal penting yang terkait pada 

objek yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah didapatkan. Dengan 

itu data yang telah dirangkum dapat memberikan gambaran serta 

mempermudah untuk mendapatkan data selanjutnya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam tahap ini, penyajian data dilakukan secara sistematis dan 

tersusun dalam bentuk teks dan naratif yang mudah dipahami. 

4. Verifikasi (Conclussion) 

Verifikasi merupakan pembuata kesimpulan dari data yang 

didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan 
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dalam penelitian diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang 

ada dan hal ini bersifat deskriptif.
4
 

 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), 124. 


