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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah  sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara 

pemecahannya.
 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Patto di dalam Lexy J. Moeleong, analisis data adalah proses 

pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori 

dan status uraian dasar.
41

 Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yakni 

data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori, untuk memperoleh 

kesimpulan.
42

  

B.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis kunjungi yaitu Kantor Idarah 

kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI), yang beralamat di Jalan Todak 

Udang Putih No.1 Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. 

Pekanbaru. Waktu penelitian selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei sampai 

Oktober 2016. 
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C.   Sumber Data 

1. Sumber Data Primer   

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari data pertama 

di lokasi.
43

 Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan melalui 

wawancara langsung dengan informan penelitian. 

2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta 

dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 

D.  Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang diantaranya adalah Pimpinan 

IKMI Kota Pekanbaru Mashuri Mansur. 2 Orang Pengurus yaiu Taslim 

Prawira dan Abdul Khalil Rahmat dan 2 orang Da’i yaitu Nadirman dan 

Hendra sebagai informan penelitian.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang 

terdapat pada objek penelitian. 

2. Wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui 

Sistem Pengawasan Pimpinan terhadap Kinerja Da’i Ikatan Keluarga 

Masjid Indonesia (IKMI) di Kota pekanbaru. 

3. Dokumentasi, yaitu merupakan kegiatan pencatatan pengumpulan 

dokumen atau berkas yang penting yang masih berhubungan dengan 

penelitian. 

F . Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat 

dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil 

observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan 

saat melihat dokumentasi yang ada.
44
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
45

 Penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau 

memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian 

data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 
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