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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dan menggunakan 

pendekatan Deskriftif. Deskriftif  Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan, berbagai kondisi berbagai situasi, atau berbagai 

fenomenarialitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama 

yang terletak dijalan Dorak Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan seminar 

proposal. 
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C. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama.terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan 

dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian. 

2.  Data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku ilmiah dan bahan 

bacaan yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Dokumentasi, yaitu kegiatan pencatatan pengumpulan document atau 

berkas yang penting yang masih berhubungan dengan penelitian. 

 

D. Informan Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek berjumlah 6 

orang dan berfungsi sebagai responden atau informan penelitian. Objek 

penelitian ini adalah Pengawasan Pimpinan Terhadap Etos Kerja Pegawai 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 

tempat penelitian, yang meliputi : 
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a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dan catatan sistematik 

fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.
25

.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan Tanya 

jawab antara peneliti dan informan yang berlangsung secara berhadapan 

atau bertatap muka guna menggali data yang sehubungan dengan 

penelitian.
26

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan 

memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, maupun benda-

benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti
27

. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai suatu pembandingan terhadap data itu. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan cara pemaparan dan 

penggambaran kata-kata atau kalimat dari data yang telah diperoleh untuk 

memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan kalimat-kalimat bukan menggunakan angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


