
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan 

Hulu. Penelitian ini insyaallah akan dilakukan selama 2 bulan, mulai terhitung 

sejak Februari sampai Mei 2018 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dangan 

variabel yang lain. Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena 

yang terjadi dilapangan. (Sugiyono, 2016:11) 

3.3 Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian merupakan suatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. 

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

menurut Sugiyono (2016:14) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau 

gambar. sumber data yang peneliti  digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Yaitu 
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data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada key informan yang 

dipilih serta dokumentasi dari penelitian. Khususnya terkait dengan pelaksanaan 

maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Data Sekunder    

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data 

sekunder bisa diperoleh dari perpustakaan tempat peneliti melakukan penelitian 

dan bisa melalui catatan yang dimiliki istansi seperti dokumen. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data menurut Sugiy ono (2016:188-198) sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam 

situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 

diinginkan. 

2. Wawancara 

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan secara mendalam dan terbuka yang 

dilakukan oleh peneliti dan jawaban-jawaban dicatan dan direkam oleh alat 

perekam. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

Implementasi Peratuan Bupati Rokan Hulu No 20 Tahun 2013 tentang 
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Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Rambah Hilir, 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik 

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta 

berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). 

3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu 

kesimpulan.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dimana peneliti menggunakan Sampel Area untuk menentukan 

Desa sebagai sampel penelitian. Dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu, peneliti mengambil sampel dua Desa yaitu Desa 

Pasir Utama dan Desa Sungai Dua Indah, karena peneliti ingin melihat bagaimana 

implementasi peraturan bupati No 20 tahun 2013 tentang masyarakat magrib 

mengaji dikedua desa tersebut, mengingat kedua desa tersebut desa pasir utama 

merupakan desa yang cukup maju sedangkan desa Sungai dua indah masih 

terisolir. 
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3.6 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memeberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling 

dimana peneliti memilih Key Informan dan informan yang paling mengetahui 

bagaimana bagaimana implementasi maghrib mengaji di Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti menggunakan teknik  triangulasi yang 

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak.  Adapun yang menjadi informan yang akan memeberikan 

keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bapak Martallevi M.Sy Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Ibu Kasmawati Ikas Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kecamatan Rambah 

Hilir 

c. Ibu Mulia M.Pd Kepala Bidang Pendataan Masjid Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rambah Hilir. 

d. Bapak Rusmidi Sekertaris Desa Pasir Utama. 

e. Bapak Sarmin Sekertaris Desa Sungai Dua Indah. 

f. Bapak Mansur Khanafi Penyuluh Agama Islam Desa Pasir Utama. 

g. Bapak Suhairi Penyuluh Agama Desa Sungai Dua Indah. 

h. Bapak Hasyim Tenaga Pengajar Mushalla Shohibul Hadi Desa Pasir Utama. 
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i. Ibu Lisma Tenaga Pengajar Rumahan Desa Sungai Dua Indah. 

j. Bapak Marhaban Tenaga Pengajar di Mushalla Miftahuddin Desa Pasir 

Utama. 

k. Bapak Slamet Daroini Tenaga Pengajar di Masjid Baiturrahim Desa Pasir 

Utama. 

l. Bapak Toyib Tenaga Pengajar di Masjid Khusnul Khatimah Desa Pasir 

Utama. 

m. Bapak Fadillah Pengurus Masjid Baiturrahim Desa Pasir Utama. 

n. Bapak Kusnen Pengurus Masjid Khusnul Khatimah Desa Pasir Utama. 

o. Bapak Ibrahim S.Pd Tenaga Pengajar rumahan Desa Sungai Dua Indah. 

p. Bapak Suhairi Tenaga Pengajar Masjid Al-Karimah Desa Sungai Dua 

Indah. 

3.7 Analisis Data  

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan  data 

kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data 

kualitatif deskriftif. (Sugiyono, 2014:60) 

Adapun tahapan – tahapan yang dilakuakan untuk menganalisis data 

menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu : 

1. Reduksi data  

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, dan memfokuskan padahal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk 

pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstaksi dan 
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pentransposrmasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah 

direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan 

akurat. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang 

dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan 

penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan 

bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang 

tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada 

objek penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan 

pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai 

dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh 

kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat 

agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari 

permasalahan. 

 


