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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

2. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Arifin Ahmad sp. Rambutan No.1 kel. 

Sidomuliyo Timur. Kec. Marpoyan Damai. 

3. Subjek Dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian ini adalah pegawai Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

b. Objek penelitian ini adalah Peran Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam 

Pembinaan Rohani di Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Tampan. 

B. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
19

 Metode seperti ini melibatkan peneliti 

langsung sebagai peserta. Dalam artian peneliti mencari data dengan cara datang dan 

mengikuti kegiatan yang ada. Peneliti mencatat dan merekam kejadian sebagaimana yang 

telah diikutinya. Data yang diperoleh dari observasi adalah apa saja kegiatan takmir 

masjid tersebut
20

. 

 

                                                             
19  Lexy J Moleong, 1996,Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hlm 

90 
20 M. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.hlm. 63 
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C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder, sumber data primer di peroleh langsung dari objek 

yang diteliti yaitu Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh langsung dari literatur dan 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang bener relevan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi yaitu dengan cara melihat dan mengamati secara langsung 

dilokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

akurat sesuai dengan kondisi dan fakta lapangan.observasi bukanlah 

sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian 

mengadakan penilaian kedalam suatu sekala bertingkat. 

2. Wawancara yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden mengenai yang diteliti.dengan metode interview peneliti harus 

memikirkan tentang pelaksanaannya 

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan hasil dokumentasi yang telah 

dilakukan dan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 
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transkrip, buku , surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
21

 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan disusun secara 

sistematis, maka penulis akan menganalisadata tersebut, dalam hal ini penulis 

akan menganalisa dengan menggunakan teknik Deskriftif kualitatif, yaitu 

mengolah data yang masih dalam berbentuk kata-kata atau simbol sesuai 

dengan data yang di dapat selama di lapangan. Teknik analisa data penelitian 

kualitatif menurut DR. Lexy J.Moleong, M.A dilakukan dengan tiga cara 

yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Setelah data 

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka selajutnya melakukan reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman yang 

inti. Selanjutnya dikategorisasikan sambil membuat koding dan tahap 

akhirnya adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Penafsiran data 

dilakukan dengan metode komparasi yaitu menganalisis statuan social yang 

bertujuan mengetahui ketepatan kenyataan, generalisasi suatu fakta, serta 

penetapan konsep.
22

 

                                                             
21

 Drs. Suharsimi Arikunto,2006, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta ; 

PT. Rineka Cipta, hlm 227-231 
22

 Lexy J Moleong, 1996,Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya. Hlm 197-214 
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Sedangkan menurut John W. Creswell (1994)
23

 langkah-langkah 

dalam penelitian kualitatif yaitu : 

a. Identifikasi fenomena yang akan diteliti 

b. Identifikasi partisipan dalam studi 

c. Pengembangan hipotesis 

d. Pengumpulan data 

e. Analisis data, dan  

f. Merumuskan kesimpulan 

 

F. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini ialah Deskriptif kualitatif karena data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen maupun arsip. 

 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang 

                                                             
23

 John W. Creswell, Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches, California; 

SAGE Publications. Hlm 2 
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digambarkan dengan kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
24
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 Rachman, Maman, Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian (Semarang: IKIP Semarang 

2006), hlm. 35 


