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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN   

 

Metodologi penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari 

jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, 

terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan 

fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah 

suatu pengetahuan.
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A. Jenis dan Pendekatan Penelitian    

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan 

informasi dan membuat deskriftif tentang suatu fenomena menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitusuatu proses pemecahan 

masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci. 

 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah sekretariat pusat Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru / komplek Masjid Ar-Rahman Jalan 

Sudirman No. 482 

b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini yaitu selama 6 (enam) bulan. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

  Sumber data primer adalah data yang diproleh langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagi sumber informasi yang dicari.
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 Contoh: 
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Anda akan melakukan riset tentang tingkat kepuasan nasabah pada suatu 

bank, kemudian membuat kuesioner yang digunakan untuk memperoleh 

tanggapan nasabah bank tentang pelayanan di bank tersebut, dengan 

demikian data yang di peroleh disebut data primer.
35

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat fihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yang 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah 

tersedia.
36

  Contoh: 

Misalnya kita akan meneliti pengaruh pendapatan terhadap 

konsumsi masyarakat di jawa tengah. Kita tidak mungkin melakukan 

survei untuk mendapatkan data tersebut karena keterbatasan waktu biaya 

dan tenaga sehingga data tentang pendapatan komsumsi masyarakat dilihat 

pada buku artikel dan majalah Majelis Ulama Indonesia Dalam angka 

yang diterbitkan oleh BPPS.
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif. Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian 

ini adalah  Majeleis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru bidang komisi hukum 

dan perundang-undangan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diproleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu 

obyek, secara sistematik fenomena yang diselidiki.
38

 Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang strategi membina akhlak  

tunasusila yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru . 
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Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung dan tidak langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lesan antara 

inteviewer (orang yang menginterview) dengan interviewee (orang yang 

dinterview). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat,  agenda dan sebagainya. 

 

F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data, dan dalam penelitian ini dilakukan 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. 

 

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.
39

 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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