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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini tentang upaya dalam peningkatkan kualitas pelayanan 

bimbingan manasik haji terhadap  jama’ah kelompok bimbingan ibadah haji 

(KBIH) Shafa Marwah  Kota Dumai merupakan penelitian lapangan dan 

termasuk penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi dan membuat 

deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya saat penelitian 

dilakukan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang suatu proses 

pemecahan masalah yang diteliti dengan mengabaikan objek penelitian secara 

detail. Menurut Strauss dan Corbin mendefinisikan bahwa metodelogi 

penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk atau hitungan lainnya.
33

 

Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi- informasi saat 

penelitian berlangsung dan mendeskripsikan informasi apa adanya. Metode ini 

berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian dan 

menjelaskan variabel penelitian secara mendalam dan mendetail yang 

selanjutnya diberi saran yang sesuai dengan tujuapenelitian yang telah 

dirumuskan.
34

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KBIH Shafa Marwah jl. Sultan Syarif 

Kasim No 93 Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 

2017 sampai bulan januari 2018. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli tidak melalui media. Sumber data primer dapat 

berupa opini subjek atau orang yang dijadikan sebagai sumber data. 

Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui hasil 

wawancara dan observasi kepada instrumen yang memiliki informasi 

mengenai data yang diperlukan oleh peneliti yaitu Ketua KBIH Shafa 

Marwah, skretaris, pengurus dan jama’ah KBIH Shafa Marwah Kota 

Dumai.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data 

kedua yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang 

akan diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap 

data-data yang diperlukan oleh data primer.Sumber data sekunder dapat 

diperoleh dari hasil wawancara denganpara jama’ah yang melaksanakan 

bimbingan manasik haji pada KBIH Shafa Marwah di Kota Dumai.
35

 

 

D. Informan Penelitian  

Informasi penelitian adalah seseorang narasumber dalam memberikan 

informasi. Yang berperan sebagai informan penelitian yang berjumlah 5 

(Lima) orang yaitu pertama: Ketua KBIH Shafa Marwah, Kedua: sekretaris 

KBIH Shafa Marwah, Ketiga: Bendahara KBIH Shafa Marwah, Keempat 

pembimbing manasik haji. Kelima: Petugas Pendaftaran 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yakni:
36

 

1. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengadan perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai 
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dengan tujuan empiris.
37

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 

data tentang upaya peningkatkan kualitas pelayanan terhadap jama’ah 

pada kelompok bimbingan ibadah haji(KBIH) Shafa Marwah kota Dumai. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung 

dan tidak langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung 

antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.  Proses wawacara dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentangupaya KBIH Shafa Marwah 

dalam memberikan peningkatan  kualitas pelayanan pada jama’ah Dalam 

hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, 

informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya 

privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis terutama arsip-arsip buku tentang pendapat dan teori yang 

berhubungan dengan masalah peningkatan kualitas pelayanan KBIH Shafa 

Marwah.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan 

disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan 

analisis terhadap data tersebut. Adapun teknik yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis isi, teknik ini adalah 

teknik adanalisis data kualitatif yang paling umum dan abstrak. Teknik ini 
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berasumsi bahwa proses dan isi komunikasi dasar dari ilmu sosial, teknik ini 

paling sering digunakan terutama dalam teknik verifikasi. Secara teknik, 

kontent analisis mencakup upaya-upaya, klasifikasi, lambang-lambang 

yangdigunakan dalam komunikasi menggunakan kriteria dalam klasifikasi dan 

menggunakan teknik analisis tersebut. 
38

 

 

G. Validasi Data 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, 

trigulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti 

atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Menurut Meoleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain sebagai pembanding, yaitu 

dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian 

secara kualitatif dengan berbagai cara dan waktu. 
39

 

Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan pengecekan data 

dengan cara membandingkan. 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : 

1. Sumber  

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 
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membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Metode 

Metode yaitu mengecek derajat kepercayan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data.Pengamatan kepercayaan lainya membantu mengurangi 

kesalahan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkananggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Sementara itu, Patton memaparkan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan 

hal itu dinamakannya penjelasan banding. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, untuk menguji 

Kredibilitas dan validitas data penulis akan menggunakan triangulasi 

sumber yaitu, membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari 

narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari 

narasumber yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


