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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena  yang 

ada pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah 

yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci.
49

 

B.   Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Lokasi  yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan digedung MDI 

Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Arifin Ahmad/Rambutan dekat kantor 

Kementrian Agama Kota Pekanbaru, dan juga LAPAS (Lembaga 

Pemasyarakatan) Kelas II A  Pekanbaru yang beralamat di JL. Pemasyarakatan 

No.19 Pekanbaru. Sementara waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal 

diseminarkan. 

C.   Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama 

dari individu  melalui penelitian lapangan.
50

 Data tersebut diperoleh langsung dari 

objek atau sumber utama yaitu Wakil Sekretaris MDI Kota Pekanbaru, Satu orang 
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Mubaligh Majelis Dakwah Islam (MDI) Kota Pekanbaru dan Staf 

BIMKEMASWAT (Bimbingan Kesehatan Masyarakat dan Perawatan), Serta 

Lima Orang Warga Binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. 

2. Data Skunder 

Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait 

melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, foto dan lainya yang 

berhubung dengan  permasalah peneliti yang sedang diteliti dan dikaji. 

D.   INFORMAN PENELITIAN 

1. Subjek penelitian 

 Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Wakil Sekretaris MDI 

Kota Pekanbaru, Satuorang Mubaligh MDI Kota Pekanbaru. Kedua informan dari 

MDI tersebut adalah sebagai mubalig tetap di Lemabaga Pemasayarakatan Kelas 

II A Pekanbaru dan Staf BIMKEMASWAT (Bimbingan Kesehatan Masyarakat 

dan Perawatan), Lima orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Evaluasi Materi Dakwah MDI Kota Pekanbaru  

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Pekanbaru. 

E.   TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Di samping perluya metode dalam peelitian ini maka perlu juga teknik dan 

alat pengumpulan data yang relevan guna menjaring data-data yang diperlukan. 

Maksud dari teknik pengumpulan data adalah  cara-cara yang ditempuh dan alat-
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alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.
51

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola prilaku manusia 

dalam situasi tertentu, untuk mendapat informasi tentang fenomena yang 

diinginkan.
52

Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan 

informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sama 

dengan apa yang yang dikerjakan.
53

 Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman 

pada desain penelitianya perlu mengunjungi lokasi penelitianya untuk mengamati 

langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dengan observasi 

penulis dapat langsung mengetahui proses dilapangan dan mendapatkan sumber 

iformasi tentang sejarah dari lembaga yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan percakapan langsung antara 

pewawancara dengan informan, teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.
54

 

Melalui wawancara ini penulis dapat lebih mudah untuk pengumpulan dan 

pengolaha data karena langsung dilakukan secara perindividu. 
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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.
55

 Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan 

data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen. Dengan melalui 

metode dokumentasi peneliti dapat mengetahui tentang sejarah MDI Kota 

Pekanbaru, dan juga jenis-jenis kegiatanya. 

F.   Validitas Data 

 Validasi data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek data penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
56

Penelitian ini 

menggunakan  triagulasi dengan metode, yaitu mengacu  dengan menggunakan 

strategi; pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. Triangulasi ini  dilakukan untuk melakukan 

pengecekan terhadap penggunaan metode pegumpulan data, apakah informasi 

yang didapat meggunakan metode interview sama denga observasi, atau apakah 

hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di interview dan di 

observasi akan memeberikan informasi yang sama atau berbeda, apabila berebeda 

maka peneliti harus dapat menjelaskn perbedaan itu.
57
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G.   Teknik Analisis Data  

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
58

Seperti yang dikatakan Edi Subroto 

analisis data merupakan suatu aktivitas mengurai atau memburaikan data untuk 

melahirkan kaidah atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan fokus penelitian 

dengan mengunakan metode, teknik, dan alat.
59

Menganalisis data merupakan 

suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.
60

Teknik analisis data bertujuan 

untuk menganalisa data yang telah terkumpul dan dalam penelitian ini. Setelah 

data dari lapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah 

selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Dengan ini maka penulis 

melakukan penelitian dengan metodologi kualitatif sebabagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yangdapat diamati.
61
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