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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian, 

kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu penelitian berkisar 4-6 bulan, dimulai pada 

bulan Oktober 2017 sampai bulan Maret 2018. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

narasumber. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang 

terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, foto dan 

lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti dan 

dikaji. 
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D. Informan penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
40

 

1. Subjek Penelitian. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah staff bimas Kementerian 

Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 

orang, yang terdiri dari Kepala Kemenag Inhu, 5 staff bimas kemenag Inhu, 1 

Da’i binaan bimas Kemenag Inhu. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah strategi bimas Kementerian Agama Kabupaten Inhu 

dalam mengembangkan metode dakwah Bil- Lisan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, 

yang meliputi: 

a. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara dilakukan secara terencana. 
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Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan 

dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana 

Strategi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu dalam 

mengembangkan metode dakwah Bil-Lisan . Dalam wawancara yang dilakukan 

terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang 

hendak ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian 

rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal yang 

mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang lebih kompleks. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang dilakukan secara terlibat ( partisipatif ) 

ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat ( partisipatif ) merupakan 

jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi 

sasaran penelitian. 

Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 

bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku 

peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus 

mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan 

apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi 

yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.
41
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c. 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 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalidan data maka 

digunakanlah teori Triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat Patton. 

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 pengumpulan data, apakah informasi yang 

didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk 

menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan  diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka penelitian 

harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan 

dan dengan metode yang berbeda.
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.
43

 Teknik 

analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian 

ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan di susun secara sistematis, maka 

langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan 

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

data tersebut di analisis dan memperoleh kesimpulan.
44

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 88. 
44 Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 59. 


