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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan, mendeskripsikan serta 

menganalisa hal-hal baru seperti fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama yakni, menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe and 

explain). (Muslimin Machmud, 2016: 51). Pendekatan ini akan berfokus pada 

hasil penelitian yang berupa deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha 

menjelaskan dan mendeskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative 

dalam konteks waktu dan situasi tertentu.  

Selain itu, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan 

menggunakan perhitungan statistik atau cara-cara dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan 

lain-lain (Pupu Saeful Rahmat, 2009: 1-8).  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara humanistik atau yang 

dapat disebut manusia sebagai subjek utama dalam penelitian ini yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang 
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diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014: 9). 

Dimana peneliti akan berhadapan langsung dengan subjek penelitian sehingga 

peneliti dapat memberikan gambaran hasil secara jelas dan terperinci dengan cara 

mendiskripsikan dan menganalisa pemaknaan jamaah Akhwat terhadap dakwah 

politik Islam yang disampaikan oleh Ustadz Andri Kurniawan di Masjid Abu 

Dzar Al Ghifari di kota Malang.  

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskiptif. 

Dalam (Muslimin Machmud, 2016: 136-137) penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Dalam penelitian ini 

peneliti dengan seksama akan melakukan pengamatan, mengolah data, dan 

mengambil hasil apa adanya mengenai pemaknaan dakwah siyasah melalui kajian 

rutin Masjid Abu Dzar Al Ghifari pada jamaahnya. 

Dasar dalam penelitian ini berfokus pada studi resepsi. Studi ini nantinya 

akan berfokus untuk mencermati atau memahami suatu pemahaman dengan 

melihat posisi jamaah apakah mengalami kepasifan dalam penerimaan dakwah 

siyasah saat kajian rutin diadakan. Dan melihat kembali karakteristik dari jamaah 

dari segi pengalaman, konteks sosial dan budaya dan kondisi psikologis jamaah 

dalam andil mereka mengikuti kajian rutin di Masjid Abu Dzar Al Ghifari. 
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3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di kota Malang tepatnya daerah Masjid Abu 

Dzar Al Ghifari Soekarno-Hatta. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

tersebut karena, peneliti merasa kepengurusan dalam kajian rutin di Masjid Abu 

Dzar Al Ghifari sudah sangat terstruktur. Setiap hari kajiannya diisi dengan 

pemateri yang mumpuni dalam bidangnya. Dan materi yang disampaikan sudah 

disesuaikan dengan jadwal bahasan yang jelas hasil akhirnya bagi jamaahnya. 

Terlebih lagi, bahasannya yang dibahas mengikuti perkembangan dunia baik di 

bidang politik, sosial, budaya, dan hukum (Islam maupun hukum di Indonesia).  

Peneliti juga sudah familiar dalam mengikuti kajian yang ada. Ini yang 

nantinya akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Dan peneliti 

akan lebih fokus dalam mewawancarai jamaah akhwat. Penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan setengah (1.5 bulan) sejak akhir bulan 

September  hingga awal November 2017.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah jamaah Masjid Abu Dzar Al Ghifari 

yang mengikuti kajian rutin di Masjid Abu Dzar Al Ghifari yang berlokasi di 

Perumahan Griya Shanta Soekarno-Hatta di kota Malang. Sesuai data yang telah 

diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Bahwasanya 

latar belakang subjek penelitian berasal dari tingkat pendidikan strata satu yang 

berbeda universitas di MALANG Raya.  
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Subjek penelitian selama wawancara berlangsung menyampaikan bahwa 

mereka mengikuti kajian rutin siyasah 2 sampai 4 kali dalam sebulan. Dan yang 

mengikuti termasuk dalam kategori aktif dalam organisasi Islam dilingkungan 

kampusnya. Dan subjek juga mampu membagikan pengetahuannya, 

pengalamannya, pengamatannya, pemahamannya, dan penilaiannya selama 

mengikuti kajian siyasah Ustadz Andri Kurniawan. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan 8 orang yang memasuki 

seluruh kriteria dalam penelitian ini. Dan subjek penelitian sudah bersedia untuk 

di wawancarai secara mendalam mengenai kategori dakwah siyasah yang 

menyangkut isu etika politik, partai politik, pesan kepemimpinan, pemerintah (tata 

kelola), dan sirah nabawwiyah. 

. 

3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara bersama 

subjek yakni, jamaah Masjid Abu Dzar Al Ghifari Soekarno-Hatta di kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi yang relevan 

sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Referensi tersebut meliputi 

kepustakaan berupa buku, jurnal, browsing internet, ataupun acuan 

penelitian terdahulu dari peneliti berbeda dengan subjek dan objek 

penelitian yang berbeda. 
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2. Sumber data 

Untuk kelengkapan jenis data di atas maka diperlukan adanya sumber  data 

yang dipakai peneliti untuk melengkapi jenis data tersebut, yaitu: 

a. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai 

banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam penelitian ini 

memerlukan beberapa informan sebagai sumber data yang nantinya 

diharapkan dapat nemberikan data-data yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini, diantaranya : 

1) Ummi Budi: Selaku Istri Pengurus Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. 

2) Ukhti Tya : Selaku Anggota Aktif dari Pengurus MOVE MALANG. 

3) Ukhti Chrizty Nawwaf : Selaku Anggota Aktif dari Pengurus MOVE 

MALANG. Sumber Tertulis  

b. Sumber tertulis  

Dapat dikatakan sebagai sumber kedua yang berasal dari luar sumber 

kata-kata dan tindakan. Sumber tertulis dalam penelitian ini berupa 

dokumen resmi dan juga dokumen pribadi, baik dari buku, majalah 

maupun arsip yang berasal dari lokasi penelitian yaitu daripara pengurus 

Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan 

mendapatkan informasi (Dean A. Black dkk, 2009: 286). Wawancara 

melibatkan dua pihak yakni, pewawancara, dan terwawancara atau subjek 

yang dianggap representatif dalam memberikan jawaban. Wawancara 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab, peneliti mengajukan pertanyaan 

terkait permasalahan kepada responden, dan dilengkapi data yang 

dibutuhkan.  

Jenis wawancara terbagi menjadi beberapa macam yakni, wawancara 

terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur 

(Sugiyono, 2013: 233). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan wawancara tidak terstruktur. Dengan penentuan subjek sesuai 

dengan kriteria subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara acak dalam 

kurun waktu satu setengah bulan dengan fokus jamaah akhwat yang 

mengikuti kajian problematika oleh Ustadz Andri Kurniawan dengan 

membawakan dakwah mengenai Siyasah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya seperti sebuah rekaman hasil wawancara dan foto saat 

melakukan wawancara kepada subjek peneliti. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk penggunaan analisis data peneliti memilih menggunakan alat 

analisis interactive model yang dikemukanan oleh Miles and Huberman. Model 

interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi (Muhammad Idrus, 2009: 147-148). 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Analisis ini 

berlangsung secara terus menerus sejalan dengan melakukan penelitian yang 

sedang berlangsung. Prosesnya dimaksudkan untuk lebih menajamkan, 

mengkategirikan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak 

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan data untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

proses verifikasi (Muhammad Idrus, 2009: 150). 

b. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2013: 249). 

Penyajian data dimaksud oleh Miles dan Huberman sebagai pelbagai 

informasi tersusun yang memberi indikasi adanya penarikan kesimpulan dan 

untuk pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti 

akan lebih mudah memahami situasi yang terjadi melakukan tindakan yang 

harus dilakukan untuk pada bagian berikutnya (Muhammad Idrus, 2009: 151). 
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c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi 

jelas (Sugiyono, 2013: 252). Penarikan kesimpulan sifatnya dapat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai bukti 

pendukung pada tahap data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsiten, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2014: 247) 


