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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah dengan 

metode yang bersifat kualitatif, yang menjelasakan dan memberi gambaran 

tentang Pengaruh Pembinaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan 

Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis Mengambil Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu karena penulis melihat 

permasalahan dalam membina keagamaan Mallaf sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan permasalahan tersebut. 

sedangkan waktu penelitan dilakukan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 

November 2016. 

C. Sumber Data 

Berdasarkan sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data 

primer dan skunder. 
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1. Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dilapangan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui Peran Penyuluh 

Agama dalam pemembinaan keagamaan Muallaf. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasidan berkas 

berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku perpustakaan 

yang berkaitan dengan penelitian. 

D. Informasi Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data atau 

informasi. Subjek yang dimaksud disini adalah semua orang yang dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun subjek 

dalam penelitian ini adalah penyuluh agama yang berjumlah 1 orang  dan 

informan pendukung adalah masyarakat Desa Talang Gedabu, Kecamatan 

Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Peran Penyuluh Agama dalam 

pembinaan  keagamaan Muallaf. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
27

 

Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. 

Defenisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif, 

wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting 

alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam 

memahami.
28

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara informent 

yakni mewawancarai langsung Penyuluh Agama yang ada di Kecamatan 

Rakti kulim Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Observasi 

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus 

untuk melihat dan mencatat serangkaian prilaku ataupun jalannya sebuah 

sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada 

dibalik munculnya prilaku dan landasan suatu sistem tersebut.
29

 

Observasi didefenisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati 

dan mencermati serta “merekam” prilaku secara sistematis untuk suatu 
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tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
30

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu salah satu cara 

pengambilan data dilapangan dengan pengamatan lagsung mengenai 

penelitian ini yaitu Peran Penyuluh agama dalam pembinaan keagamaan 

Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten 

Indragiri Hulu Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi tak 

terstrukur yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis yang dapat 

dilakukan dengan pengamatan bebas. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu lalu. Perolehan data melalui data-data yang sudah 

ada di Kantor Camat Rakit Kulim dan Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu baik berupa catatan, 

buku, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data diambil sesuai dengan 

penelitian. 

F. Validasi Data 

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

trigulasi data untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama dalam pembinaan 

keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit Kulim 

Kabupaten Indragiri Hulu. Trigulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan 

data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data yang 
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sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredebilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode Trigulasi data, Trigulasi 

data adalah suatu pendekatan analisa data yang mensistensa data dari berbagai 

sumber. Menurut Bachri dengan cara menguji informasi dengan 

mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda dan 

dalam populasi (informan) berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti 

penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial 

yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Trigulasi bukan bertujuan 

mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan 

fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan 

trigulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

 Trigulasi merupakan cara mendapatkan data yang benar-benar absah 

dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Trigulasi sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai 

pembanding terhadap data itu, teknik trigulasi yang penulis lakukan yaitu 

dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, langkah 

selanjutnya yaitu menyajikan dan menganalisis data tersebut. 
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Menurut Lexy J. Moeleng, analisis data adalah proses pengorganisasian 

dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data . 

Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, megelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya 

sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin 

dijawab.
31

 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal ini dapa yang dianalisis berupa kata-kata 

atau kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi. Data yang dianalasis yaitu mengenai Peran Penyuluh Agama 

dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan 

Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. 
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