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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 PendekatanPenelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

(Moleong, 2007:6). 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai strategi komunikasi dakwah melalui media sosial yang 

dilakukan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Selain itu, dengan 

pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan 

yang dihadapi dalam kegiatan dakwah melalui media sosial ini. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota 

Malang dan dilaksanakan pada 10 Maret 2017 -17 Maret 2017. Dikarenakan 
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kegiatan kepengurusan terpusat pada Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah dan 

dilaksanakan selama lima hari penuh karena peneliti menganggap dalam 

waktu tersebut efektif untuk wawancara dengan beberapa informan. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi dakwah dari Pimpinan 

Daerah Aisyiyah Kota Malang. 

3.4 Subjek Penelitian 

Teknik penetapan subjek penelitian menggunakan metode purposive 

sampling. Sugiyono (2009: 85) menyebutkan bahwa purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah subjek 

yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan objek penelitian 

yang memiliki karakteristik beragam. Subjek penelitian ditentukan 

berdasarkan karakteristik sebagai berikut : 

1. Menjadi pengurus harian pusat atau cabang Pimpinan Daerah Aisyiyah 

Muhammadiyah minimal satu periode. 

2. Sudah menjadi anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah 

minimal sepuluh tahun. 

3. Pernah turut serta dalam penerapan dakwah majelis tabligh Pimpinan 

Aisyiyah Muhammadiyah dalam tiga tahun terakhir. 
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3.5 Jenis dan Sumber Penelitian 

Menurut lofland sumber data utama pada penelitian kualitatif 

merupakan kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain (Lofland dalam Moleong, 2007: 167). Jenis data yang 

digunakan dibagi menjadi data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primeryaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli, dalam halini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Majelis 

Tabligh Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah sebagai key 

informan. Data primer juga diperoleh langsung dari keterangan 

informan lainyang dapat memberikan keterangan atau informasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara dan merupakan data pelengkap dan 

pendukung. Alasan peneliti menggunakan data sekunder adalah bahwa 

mencari informasi tentang masalah diangkat dalam skripsi ini tidak 

hanya melalui wawancara langsung dengan para informan tetapi juga 

bisa dengan media yang lain. Seperti dokumentasi kegiatan dakwah 

Pimpinan Daerah Aisyiyah Muhammadiyah, data yang berasal dari 

berbagai sumber seperti buku, laporan, majalah, jurnal, dan lain-lain. 

Yang erat kaitannya dengan metode dakwah Pimpinan Daerah 

Aisyiyah Kota Malang.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Suharsimi Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen 

penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang 

dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Anas 

Sudijono(1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui 

wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung 

dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang 

diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan 

yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. 

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada 

subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. 

b. Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206), metode dokumentasi 

adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari 

Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara 
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pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip 

dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

diperoleh dari arsip kegiatan pelaksanaan dakwah melalui media sosial, 

dan rekaman dakwah yang di capture dari dakwah yang sudah 

dilaksanakan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Menurut Patton (Moleong, 2007:103), analisis data adalah “proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian 

dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya 

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan 

Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya 

dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. 

3. Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubunan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut 

miles dan Huberman, yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat 

sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-

bukti pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

Kesimpulan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang menjadi jelas saat diteliti yang merupakan hubungan kausal atau 

interaktif, maupun hipotesis atau teori. 
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3.8 Uji Keabsahan Data  

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi 

dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2007:29).Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan 

pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi 

dengan dokumen atau arsip yang berkaitan. 


