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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secar sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan,dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori,yang menjabarkan kedalam unit unit 

melakukan sintesa menyusun dalm pola, memilih bagaimana yang penting dan 

yang akan dipelajari, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
13

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan 

menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan.
14

  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis kunjungi yaitu di taluk kuantan 

kecamatan benai kabupaten kuantan singingi (strategi Majelis Ulama 

Indonesia ( MUI) cara mengurangi praktek syirik.pada pacu jalur Kab. 

Kuantan Singingi.). Waktu penelitian dari 12 juli sampai 26 agustus 2017. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan 

R&D,(bandung: Alfabeta,2010).92 
14

lihat Tohirin, Metode Penelitain Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh data data yang utama dalam 

lokasi penelitian. Yaitu diambil seperti ketua MUI kuansing. 

2. Data sekunder 

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari sumber ke dua dari data 

yang kita butuhkan, data skunder terbagi 2, yaitu data Internal dan Eksternal 

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari beberapa album yang berbau mistis 

atau syirik ( menyekutukan Allah swt) 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif.  

Menggunakan purpose sampling. Adapun yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini yang terdiri dari 4 karyawan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari dan 

mengumpukan data dari lapangan, ialah sebagai berikut:  

1.  Wawancara   

Yaitu melalui wawancara (interview) adalah sebuah percakapan 

langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
15

  

                                                 
15

 W.Gulo,Metodologi Penelitian,(jakarta: PT. Gramedia, 2004), 119  
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Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan mengenai 

penelitian ini dan jawabannya tersimpan didata.  untuk memperoleh informasi 

dari Informan penelitian, yang dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

dengan orang-orang yang dianggap berkompeten di bidangnya diantaranya 

dalam strategi MUI dalam mengurangi praktek syirik pada pacu jalur 

2. Observasi.  

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, penelitian 

terhadap fenomena yang terkait dengan permasalahan yang terjadi 

dilapangan, yakni strategi Majelis Ulama Indonesia ( MUI) cara mencegah 

praktek syirik pada pacu jalur Kab. Kuantan Singingi 

3. Dokumentasi  

Yaitu dengan menggunakan berbagai acuan yang dapat dijadikan 

landasan teori untuk mendukung penelitian ini, melalui bacaan-bacaan 

diantarannya literatur, buku-buku karangan ilmiah, hasil penelitian, 

wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

F. Validitas Data 

Untuk menjaga kevaliditasan 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 
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observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan 

saat melihat dokumentasi yang ada.
16

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. tersebut.
17

 Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah teknik perbandingan tetap 
18

Setelah data dari lapangan 

terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya  

menganalisa data dan analisis data dan kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 257. 
17

Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 59. 
18

 Lihat Tohirin, Metode Penelitain Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

148-149. 


