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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitan 

Kualitatif adalah data diperoleh di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan 

fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa kata-kata bukan 

menggunkan angka.
38

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan 

Riau Tanjungpinang yang beralamat di Jln Senggarang Km 14 Kota Tanjung 

Pinang Provinsi Kepulauan Riau. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu 

atau perseorangan melalui penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh langsung 

dari objek atau sumber utama yaitu dari para pegawai Penyelenggara Syari’ah 

Kantor Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau  maupun laporan-

laporan yang ada. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah wakaf, pendapat para ahli dan laporan-laporan hasil 

penelitian tentang sosialisasi wakaf. 

D. Informan Penelitian 

Sesuai judul penelitian tentang sosialisasi pengelolaan tanah wakaf oleh 

Kantor Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Riau, maka yang menjadi 

informan penelitian ini adalah pegawai Kantor Kementrian Agama Provinsi 

Kepulauan Riau seksi Penyelenggara Syari’ah yang berjumlah 6 orang. Key 

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyelenggara Syari’ah, 

sementara informan pendukung dalam penelitian ini adalah staff seksi 

Penyelenggara Syari’ah yang berjumlah 5 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Di samping perlunya penentuan metode dalam penelitian, maka perlu juga 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna menjaring data-data 

yang diperlukan. Maksud dari teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan 

datanya.
39

Adapun proses pengumpulan data sebagai bentuk instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada responden oleh pengumpul data. Dalam hal ini yang menjadi 
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responden adalah pegawai Kantor Kementriaan Agama Provinsi Kepulauan Riau 

seksi Penyelenggara Syari’ah. Wawancara dilakukan dengan terbuka artinya 

peneliti hanya memberikan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar dan 

responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban. 

2. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan data (informasi) secara tertulis. Adapun data yang diperlukan adalah 

laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama 

Provinsi Kepulauan Riau dalam mensosialisasikan pengelolaan tanah wakaf. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.
40

 

Validitas data digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu data. Adapun untuk penelitian kualitatif, penulis menggunakan 

triangulasi. Triangulasi merupakan upaya memeriksa validitas data dengan 

memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding. 

Triangulasi dapat dilakukan pada sumber data, teknik pengambilan data, waktu 

dan teori.
41

 

Adapun validitas data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan 

triangulasi pada sumber data. Yakni penulis melakukan pengecekan dan 

                                                             
40

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan,Alfabeta cv:Bandung, 2012, hal.363 
41

 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,Tiara Wacana: Yogyakarta, 2006, 

hal.20. 



31 
 

 

perbandingan dari data yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara penulis 

dengan sumber data. 

G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan dan metode penelitian, maka penulis melakukan 

penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Yaitu jenis 

data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan 

angka. Semua ata dikelompokkan kemudian dijabarkan kedalam bentuk teks. 


