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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualiatatif dimana 

penelitian membutuhkan interaksi intensif dengan subjek penelitian dan 

selanjutnya menghasilkan kata-kata tertulis yang diperoleh dari wawancara 

dengan subjek penelitian. 

B. Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini ada dua konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalkan, yaitu: (1) Unsur dakwah, (2) Persepsi dan (3) Motivasi. 

1. Unsur Dakwah meliputi: 

a. Materi atau pesan yang disampaikan 

b. Subyek atau pemateri 

c. Jamaah atau objek dakwah 

d. Metode 

e. Waktu 

2. Persepsi, unsur-unsurnya adalah: 

a. Persepsi terhadap materi atau pesan dakwah 

b. Persepsi terhadap pemateri atau da’i, meliputi: 

1) Gaya penyampaian 

c. Penguasaan Materi 
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d. Persepsi terhadap metode 

e. Persepsi terhadap waktu 

 

3. Motivasi, meliputi: 

a. Motivasi didorong kebutuhan dan tujuan  

b. Macam-macam Motivasi 

1) Menurut sudut asalnya yaitu Motivasi biogenetis, Motivasi 

sosiogenetis dan Motivasi Theogenetis 

2) Menurut proses terjadinya yaitu Motivasi Instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. 

c. Faktor-faktor Motivasi 

1) Internal 

2) Eksternal 

C. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut informan. 

Hal ini disebabkan pendekatan ini mengandalkan kepada wawancara 

mendalam dan perbicangan untuk tekhnik pengumpulan data.
1
 

Penelitian ini akan dilakukan pada Jamaah Maiyah Macopat Syafaat 

yang berlokasi di Yogyakarta. Selanjutnya untuk menentukan subjek informan 

dalam penelitian ini akan dilakukan secara purposive yaitu peneliti sengaja 

                                                             
1
 Ismail, Nawari. (2015). Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Bantul: Penerbit 

Samudera Biru. 
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memilih orang tertentu sesuai kriteria yang dibutuhkan. Adapun yang akan 

menjadi informan meliputi: 

a. Panitia pelaksana pengajian Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta, 

kriterianya memahami seluk-beluk pelaksanaan pengajian Maiyah 

Mocopat Syafaat. 

b. Jamaah pengajian Maiyah Macipat Syafaat Yogyakarta, kriterianya 

pernah mengikuti kajian Maiyah Mocopat Syafaat Yogyakarta. 

Adapun informan jamaah pengajian Maiyah Mocopat Syafaat 

Yogyakarta berdasarkan: 

1) Latarbelakang pendidikan 

2) Latarbelakang Pekerjaan Jamaah. 

3) Latar belakang Organisasi agama 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Perlu disadari bahwa manusia atau peneliti adalah instrument pokok, 

sebaik apapaun tekhnik pengumpulan data sangat tergantung kepada peneliti 

saat melalukan interaksi dengan subyek penelitian. Hal ini disebabkan dalam 

penelitian kualitatif peneliti banyak berhubungan dengan subyek penelitian.
2
 

Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan teknik Pengamatan, 

Wawancara mendalam dan Dokumentasi. 

 

                                                             
2
 Ismail, N. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Bantul: Penerbit Samudera Biru. 
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1. Pengamatan  

Dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengamatan 

terlibat dengan segala tingkatannya. Selajutnya dalam menguaraikan 

data melalui pengamatan, tekhnik pengumpulan data pada umumnya, 

ada beberapa hal yang harus dikemukakan yaitu jenis pengamatan dan 

objek yang akan diamati.
3
 

Jenis pengamatan dalam penelitian kualitatif berupa pengamatan 

terlibat. Dalam penelitian ini akan digunakan tekhnik pengamatan 

yaitu pengamatan keterlibatan pasif. Keterlibatan pasif yaitu peneliti 

tidak terlibat dalam kegiatan subyek penelitian. Tidak melakukan suatu 

bentuk interaksi tapi keterlibatan dengan pelaku sebatas hadir atau 

berada di tempat kegiatan penelitian.
4
 Tekhnik pengamatan digunakan 

untuk mengamati: Ruang atau tempat lokasi pengajian Maiyah 

Macopat Syafaat, kegiatan dalam pengajian Maiyah Macopat Syafaat, 

intrumen atau alat-alat pendukung yang digunakan, Motif dan tujuan 

pengajian Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta. 

2. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam adalah proses komunikasi dan interaksi antara 

peneliti dengan subyek penelitian. Dalam penelitian akan 

                                                             
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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menggunakan jensi wawancara mendalam (in-dept interview). 

Wawancara mendalam yaitu jenis wawancara yang memberikan 

kemungkinan bagi informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pokok secara rinci, sedangkan peneliti menanyakan atau 

mempertanyakan lebih terinci lagi terhadap setiap setiap jawaban atau 

pernyataan informan.
5
 

Selanjutnya dalam penelitian ini, wawancara mendalam akan 

dilakukan kepada: Panitia pelaksana pengajian Maiyah Macopat 

Syafaat Yogyakarta dan Anggota atau jamaah pelaksana pengajian 

Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta. 

1) Wawancara kepada pelaksana pengajian Maiyah Macopat 

Syafaat Yogyakarta untuk memperoleh data: Informasi tentang 

pengajian “Maiyah Mocopat Syafaat” Yogyakarta. 

 

2) Wawancara kepada anggota atau jamaah pelaksana pengajian 

Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta  untuk memperoleh data: 

a) Persepsi jamaah terhadap pengajian Maiyah Macopat Syafaat 

Yogyakarta, b) Memerikan tentang motivasi jamaah dalam 

menhadiri pengajian Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta, c) 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan persepsi 

dan motivasi jamaah terhadap pengajian Maiyah Macopat 

Syafaat Yogyakarta. 
                                                             
5
 Ibid. 
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3. Dokumentasi            

Tekhnik pengumpulan data dokumentasi adalah tekhnik 

pengumpulan data dengan menelusuri atau melacak data dari dokumen 

atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan tema 

penelitian.
6
 Penelitian ini juga akan menggunakan teknik dokumentasi. 

Peneliti akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber utamanya 

seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, artikel, jurnal brosur ataupun 

dokumen tidak resmi terkait permasalahan yang dikaji. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian data secara sistematis 

kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan rumusan hipotesis kerja seperti yang diharapkan.
7
 Dapat 

disimpulkan bahwa analisis data kegiatan yang berkaiatan dengan proses 

pengorganisasian, mensintesiskan, dan mencari pola-pola hubungan dari data, 

menemukan hal penting dari data dan kemudian mengambil kesimpulan dari 

data. 

                                                             
6
 Ibid.  

7
 Lexy J Moleong. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
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Peneliti mengadakan wawancara dengan panitia pelaksana dan 

anggota Pengajian Maiyah Macopat Syafaat di Yogyakarta yang dipilih 

secara selektif/purposive yaitu yang dianggap mengetahui seluk beluk dan 

aktif menghadiri pengajian Maiyah Macopat Syafaat Yogyakarta. Data yang 

dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian dianalisis kualitatif model 

Millesdan Huberman, yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, men-

display data dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

 

 


