BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Religi Masjid Agung Madani
Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di kompleks
perkantoran Pemerintah Daerah, JL. Tuanku Tambusai km 4, Kota Pasir
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun waktu yang
diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 1 bulan yaitu
diperkirakan mulai dari bulan Januari 2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Data menurut Prasetyo Irawan (2004, 84-87) adalah unsur penting
dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data
yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap (Okta Zahara: 2014).
Untuk membantu penulis dalam

melakukan penelitian ini, penulis

menggunakan jenis data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyeknya,
yaitu data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari responden
yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data Primer yang
dibutuhkan peneliti adalah pengelolaan di bidang administrasi masjid,
pengelolaan dibidang fasilitas masjid, pengelolaan program kemakmuran
masjid. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara
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secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan, dalam hal ini kuesioner ditujukan kepada wisatawan yang
berkunjung ke Masjid Agung Madani Islamic Center.
b. Data Sekunder
Data yang penulis dapatkan secara langsung dalam bentuk laporan,
catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini dan peraturan
perundang-undangan. Dimana data sekunder ini merupakan data
pendukung dalam penelitian ini. Data sekundernya informasi dari data
yang telah diolah oleh pihak badan pengelola Masjid Agung Isamic Center
Rokan Hulu, yaitu data jumlah kunjungan wisatawan dalam 2 tahun
terakhir dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk keperluan analisis data, maka dalam pengumpulan data yang
diperlukan penelitian ini, penulis memerlukan metode data sebagai berikut:
a) Observasi
Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan dengan cara
turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung mengenai
fenomena dan gejala- gejala yang terdapat pada Masjid Agung Madani
Islamic Center Rohul kabupaten Rokan Hulu mulai dari pengamatan
pengelolaan

fasilitas,

kemakmuran masjid.

kebersihan,

dan

pemberdayaan

program
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b) Interview ( wawancara)
Menurut Hamid Patilima ( 2011, 68) wawancara artinya peneliti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa
terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai
informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
c) Dokumentasi
Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumendokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan sumbersumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, wasiat, buku, undangundang, foto, dan lainnya.

3.4 Informan Penelitian
Tabel 3.1 Informan Penelitian
No

Uraian

Jumlah

1 Badan Pengelola Masjid Agung Madani Islamic Center

4

2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan

1

3 Imam Besar Masjid Agung Madani Islamic Center

1

4 Kementrian Agama (Kemenag) Rokan Hulu

1

5 Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Masjid

5

3.5 Metode Analisis
Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari datadata yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Adapun jenis penelitian
yang penulis lakukan yaitu deskriptif dan bentuk penelitian yaitu kualitatif.
Deskriptif adalah penjelasan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable
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mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang
lain. Sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema,
dan gambar (Sugiyono; 2011).
Deskriptif kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis
dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. Jadi penelitian kriteria
yang penulis ambil adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dosajikan
dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik
berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi,meliputi:
1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada
penyederhanaan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan
catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,
dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan dapat ditarik.
2. Display Data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun
berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari
lokasi hasil penelitian. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam
bentuk teks narasi deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian suatu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian
menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.

