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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis tentang pencaharian data yang berkenaaan dengan 

masalah tertentu untuk di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan di carikan cara 

pemecahnya.
32

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis Deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan 

mengambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat, kemudian data-data tersebut di analisis untuk memperoleh 

kesimpulan
33

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama  Jl.Dorak, Selat 

Panjang , Kec Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 28753. 

Penelitian ini dilakukan selama 3 Bulan. Mulai dari Mei- Juli 2017. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori: 

1. Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan pertama 

adalah sumber data yang diproleh langsung dari objek penelitian atau 
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instansi terkait.
34

 Adapun sumber data primer yang di gunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berasal dari Kantor Kementerian Agama Kab. 

Kepulauan Meranti. 

2. Sumber skunder. Sumber sekunder adalah sumber yang dapat diperoleh 

dari pihak lain yang merupakan data-data tambahan, yang diambil dari 

buku-buku (arsip dan dokumen) hasil pemikiran ahli, dan sumber lain 

yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dimaksud.
35

 

 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 7 orang yang dijadikan informan. Informan 

tersebut terdiri dari 1(Satu) orang pimpinan,1(Satu)orang Kasi kasubag, dan 5 

(Lima) orang informan pegawai. 

Alasan memilih ketua pimpinan Miskam Slamat, karena ia dianggap 

mempunyai cara untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kementerian Agama 

Kab. Kepulauan Meranti. Memilih bapak Sulman di bagian Kasi sub bagian 

Tata Usaha karena dianggap mengetahui kinerja pegawai. 5 (Lima) informan 

lagi dipilih berdasarkan alasan bahwa mereka mengetahui upaya pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan empat 

cara,yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan 

pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan 

penelitian.
36

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,sambil bertatapan muka 

antara penulis dengan responden.
37

Wawancara diarahkan disekitar 

persoalan atau pertanyaan yang pernah dikemukakan informan yang 

terekam melalaui pengamatan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen atau berkas yang 

penting yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

F. Validasi Data 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. 

Mengunakan alat ukur yang dimaksudkan untuk mengukur suatu aspek 

tertentu akan tetapi tidak bisa memberi hasil ukuran yang cermat dan telitikan 

menimbulkan kesalahan atau eror. Alat ukur yang valid akan memiliki tingkat 

kesalahan yang kecil sehingga data yang dapat dihasilkan dapat dipercaya 

sebagai angka yang sebenarnya atau mendekati keadaan yang sebenarnya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Menganalisis data merupakan suatu langkah 

yang sangat kritis dalam penelitian.
38

Penelitian ini mengunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu data analisa 

dengan mengambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-

kata atau kalimat,kemudian data tersebut dianalisis dan diperoleh kesimpulan. 
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