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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Dan Jenis penelitian 

Adapun pengertian dari metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang 

digunakan untuk mendekati permasalahan dan mencari jawaban, dengan kata 

lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topic 

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan 

terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas social dan persepsi sasaran 

penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Penelitian didasarkan pada 

persepsi emik, persepsi emik bertujuan untuk mengungkapkan dan 

mengurangi system dan perilaku bersama satuan struktunya dan kelompok 

struktu satuan-satuan itu.
1
 

 Studi kualitatif dengan pendekatan naturalistic memuat pengumpulan data 

pada setting yang alamiah. Berdasarkan kosep kerja tersebut, penelitian 

mengupayakan agar kehadirannya tidak mengubah situasi atau perilaku orang 

yang diteliti.Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami gambaran  

Peranan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Pengembangan 

Masyarakat Islam di Kecamatan Pakuan Ratu. Dengan demikian, dalam 

penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan data pada setting alamiah. 

Artinya peneliti berupaya agar di dalam penelitian ini tidak mengubah 
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keadaan atau perilaku bagi respondes atau informan yang diteliti. Setiap 

penelitian pada dasarnya memiliki tehnik untuk mendekati suatu objek 

penelitian. Kerena penentuan pendekatan yang diambil akan memberikan 

petunjuk yang jelas bagi rencana penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu 

dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Menurut 

meleong : 

“Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai 

kebutuahan. Mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, 

memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan 

sasaran penelitian pada usuha menemukan teori, lebih mementingkan 

proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis 

keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil 

penelitian disepakati oleh subjek penelitian.”
2
 

Penelitian deskriptif ini dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

peranan Dakwah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia Dalam 

Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Pakuan Ratu, sebagai 

permasalahan yang diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu 

penyelidikan dilakukan. 

2. Sumber Data 

Dengan pengambilan ssampel sumber data yang dipilih secara 

prposivesampling yaitu”teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
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pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu apa yang 

peneliti harapkan.
3
 

Maka sumber data yang dipilih orang-orang yang sangat menegatui 

permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah 

tersebut. Dalam hal ini keriteria yang penulis tetapkan untuk menentukan 

obyek penelitian dari anggota populasi adalah mereka yang bentul 

mengetahuidan memahami tentang berbagai hal berkenaan dengan peranan 

Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia Dalam Pengembangan masyarakat 

Islam di Kecamatan Pakuan Ratu. 

Kaitannya dengan penelitian ini penulis menentukan 7 orang sebagai sampel 

yang akan menjadi obyek dalam penelitian yaitu : 

a) Sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu ketua 

umum, sekretaris umum, pimpinan anak cabang, dan bagian bidang 

dakwah. 

b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu 2 

tokoh agama, 1 orang masyarakat Kecamatan Pakuan Ratu. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Metode ini biasa diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan dengan 

sistematik dan terarah mengenai fenomena-fenomena yang akan diselidiki 
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baik secara langsung maupun tidak langsung.
4
 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan jenis observasi partisipan, dimana peneliti turut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. 

b. Metode Interview 

Interview adalah suatu Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain 

dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.
5
 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut suharsini Arikunto 

dakumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagiannya.
6
 

Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data tentang sejarah 

berdirinya, visi dan misi program kerja dan berbagai kegiatan organisasi 

Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. 

d. Analisis Data  

Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
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di kembangkan dengan pola hubungan tertentu. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model data mengalir, sebgaimana 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, pada prinsipnya, kegiatan 

analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (during data 

collection) dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data 

(data reduction) penyajian data (data display) dan menarik kesimpulan 

(making conclusion).  


