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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif karena 

berdasarkan data yang diambil berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. 

Menurut (Bajari, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan pengukuran 

yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Jadi penelitian deskriptif itu secara 

mendalam meneliti suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang layak 

untuk diteliti. 

 

3.2  Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian deskriptif yaitu informan penelitian yang 

memahami informasi tentang obyek penelitian. Informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian dan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, 

informasi, ataupun fakta dari suatu obyek penelitian (Sujarweni, 2014). 

Informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Pengurus Masjid Al-Falah 

Nova Ariana Rachmawati sebagai pengurus di bagian layanan sosial 

Masjid Al-Falah yang membawahi poliklinik dan poligigi. Beliau menjabat 

sebagai pelaksana klinik merangkap wakil kepala bagian dari layanan sosial 

Masjid Al-Falah di bawah dr Najib Muin dan masih aktif hingga tulisan ini ditulis 
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saat ini. Data yang diambil berisikan seluk-beluk dari bagian layanan sosial 

Masjid Al-Falah dari poliklinik dan poligigi mulai dari komunikasi organisasi dan 

inovasi sosialnya. Mulai dari bagaimana klinik ini terbentuk, kisahnya dalam 

menangani pasien, dan hubungannya dengan atasan atau dengan rekan kerja baik 

sesama bagian atau lain bagian.  

2) Jemaat Masjid Al-Falah 

Jemaat Masjid Al-Falah diwakili oleh dua orang yaitu  Nanik Sutjiati dan 

Jajah Ismunarti. Keduanya adalah orang tua dan anak. Keduanya menjadi jemaat 

di Masjid Al-Falah sudah lama bahkan Nanik Sutjiati dulunya adalah karyawan di 

Masjid Al-Falah setelah pensiun masih ikut mengikuti kegiatan jemaat di Masjid 

AL-Falah seperti pengajian muslimah walaupun mulai sedikit berkurang dalam 

kurun setahun ini karena usianya yang sudah menua yaitu 75 tahun dan kondisi 

fisik yang mulai menurun. Sementara anaknya Jajah Ismunarti berusia 50 tahun 

bekerja sebagai guru SD senantiasa mengikuti kegiatan jemaat di Masjid Al-Falah 

dan seringkali ikut salat berjamaah jika ada kesempatan di waktu maghrib dan 

isya. Data yang diambil dari kedua narasumber ini adalah komunikasi organisasi 

dan inovasi sosial antara pengurus Masjid Al-Falah dengan para jemaat nya dan 

dampak dari adanya poliklinik dan poligigi bagi jemaat. 

3) Warga Sekitar Masjid Al-Falah  

Warga sekitar Masjid Al-Falah diwakili oleh ibu Siti Rochmah dan Riski 

Ameilia yang tinggal dekat dengan Masjid Al-Falah dan sedang berobat di 

poliklinik. Keduanya merupakan ibu rumah tangga dan keduanya juga baru 

pertama kali mencoba layanan kesehatan di poliklinik tersebut. Data yang diambil 
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dari kedua narasumber ini adalah inovasi sosial antara pengurus Masjid Al-Falah 

dengan warga sekitar dan dampak dari adanya poliklinik dan poligigi bagi warga 

sekitar.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang akan direduksi, dianalisis, setelah itu disimpulkan 

(Sujarweni, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah: 

1) Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada obyek penelitian (Sujarweni, 2014). Observasi yang 

dipakai adalah observasi nonpartisipatif. Observasi non partisipatif adalah 

pemantau tidak ikut dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan subyek yang 

dipantau. Peneliti akan mengobservasi lokasi penelitian yaitu Masjid Al-Falah 

dengan kunjungan secara berkelanjutan mengobservasi subyek penelitian, 

program-program inovasi sosial Masjid Al-Falah, dan implementasi serta 

dampaknya kepada masyarakat. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan 

maksud tertentu (Herdiansyah, 2013). Seseorang yang memberi pertanyaan adalah 

pihak pewawancara sedangkan orang yang ditanyai adalah narasumber. Sebelum 

memulai wawancara maka perlu adanya daftar pertanyaan yang akan diajukan 
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kepada narasumber. Peneliti akan mewancarai informan penelitian demi menggali 

informasi lebih dalam soal inovasi sosial yang dilakukan Masjid Al-Falah. 

   

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data deskriptif adalah upaya yang dilakukan berupa mencatat dari 

hasil yang ditemukan di lapangan dan diberi kode agar mudah ditelusuri lalu  

dikumpulkan, dipilah-pilah, diklasifikasikan, setelah itu ditemukan pola atau 

makna dari data tersebut (Moleong, 2017). 

1) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan salah satu cara untuk melakukan pemilihan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang masih kasar didapat dari 

penggalian data (Sujarweni, 2014). Jadi data pertama kali ketika setelah 

didapatkan dari narasumber adalah direduksi demi mendapat data yang lebih 

diperlukan untuk menjawab penelitian ini. 

2) Kategorisasi 

Kategorisasi berarti penyusunan dari beberapa tumpukan yang disusun atas 

dasar intuisi, pikiran, kriteria, atau pendapat tertentu (Moleong, 2017). Jadi data 

setelah direduksi maka perlu dikategorikan dalam kode-kode tertentu demi 

mempermudah dalam membuat sintesisasi. Pengkodean yang digunakan untuk 

membaca kutipan wawancara dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 Koding Wawancara 

1 Wawancara pertama W-1 

2 Wawancara kedua W-2 

3 Wawancara ketiga W-3 

4 Wawancara keempat W-4 

5 Wawancara kelima W-5 
Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

 

Tabel 4.2 Koding Narasumber 

No Nama Narasumber Kode 

1 Nova Ariana Rachmawati NAR 

2 Nanik Sutjiati NS 

3 Jajah Ismunarti JI 

4 Riski Ameilia RA 

5 Siti Rochmah SR 
Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

 

Kode untuk narasumber diambil dari inisial nama mereka sesuai yang 

dicantumkan dalam surat persetujuan pernyataan sudah melakukan wawancara 

berdasarkan nama yang dicantumkan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk). 

Sedangkan format penulisannya adalah (W-1, NAR, 10) yang diuraikan seperti 

ini: 

1) W-1: Wawancara pertama 

2) NAR: Nova Ariana Rachmawati sebagai narasumber 

3) 10: Baris yang ada didalam transkrip wawancara bagian pernyataan 

kesepuluh. 

Transkrip wawancara akan dilampirkan setelah bagian daftar pustaka. 

3) Sintesisasi 

Pada tahap ini dari data yang sudah dikategorisasi maka perlu diketemukan 

keterkaitannya dan digabungkan menjadi satu.  
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4) Menyusun Hipotesis Kerja 

Inti analisis data demi menyusun hipotesis kerja ada tiga proses yang 

saling berkaitan yaitu menjelaskan fenomena, lalu diklasifikasikan, dan ketiga 

adalah melakukan analisis. 

 

3.5  Validitas Dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas digunakan sebagai panduan yang akan digunakan 

sebelum melakukan pengumpulan data yang terdiri dari validitas yang merupakan 

instrumen penting menunjukkan seberapa jauh dapat mengukur sebuah penelitian 

dan reliabilitas yang menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil 

pengukuran (Sujarweni, 2014). Demi mendapatkan data yang valid maka 

menggunakan triangulasi sumber, yaitu pengurus Masjid Al-Falah, jemaat Masjid 

Al-Falah, dan warga sekitar Masjid Al-Falah. Untuk mendapatkan data yang dapat 

diandalkan (reliable) maka dosen pembimbing sebagai auditor yang melakukan 

pengecekan berupa formulir telah melakukan wawancara dengan materai Rp 6000 

dan bukti wawancara berupa audio. 

 

 

 

 

  


