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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Metode dalam penelitian mempunyai peranan penting karena untuk 

menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme, penelitian sehingga akan 

tepat mengenai sasarannya.Untuk penelitian dalam skripsi ini penulis 

menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan deskriptif 

kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data 

tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data – data tersebut 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran sutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dan penelitian 

kualitatif berhubugan dengan idepersepsi, pendapat atau kepercayaan orang 

yang di teliti. Atau untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data 

yang mengandung makna yang didapatkan dari lapangan secara langsung
23

. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Risearch). Adapun 

lokasi penelitian ini adalah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau. Khususnya di Bidang Haji dan Umrah. Kemudian objek penelitian ini 

adalah penerapan manajemen penyelenggaraan haji di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau. Waktu mengadakan penelitia ini dimulai 

pada bulan September 2017 s/d Januari 2018 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek Penelitian  

yang menjadi subjek penelitian ini ialah pengurus Haji dan Umrah di 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 
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b. Objek Penelitian  

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Manajemen 

Penyelenggaraan Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau. 

E. Sumber Data  

Untuk menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunkan dua  sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan 

pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

atau instansi terkait.
24

 Adapun sumber data primer yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berasal dari Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Riau. 

b. Sumber Sekunder 

 Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan – laporan, 

buku – buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian 

yang sedang diteliti dan dikaji.
25

 

 

F. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain  yang memahami objek 

penelitian.
26

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
27

 informan penelitian berjumlah 8 (empat) orang yaitu 

Drs. H. Dalil, Ma ( Selaku Seksi Pendaftran haji dan Umrah), Drs. H. Asril 

(Kepala Seksi Sistem Informasi Haji), Hj. Yuhartati. B. S. Ag (Kepala Seksi 

Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji), H. Abdul Wahid, 
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S.Ag.M.I.Kom (Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah) Dra.Hj. miwartini 

(Penyusun Dokumen Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)  

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan 

sebagai pengalaman dan mencatat dengan sistematik fenomena – fenomena 

yang diselidiki.
28

 Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang 

ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan 

memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna 

memperoleh gambaran objek penelitian yang ada penelitian ini yaitu 

penerapan manajemen penyelenggaraan haji di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada 

tujuan penelitian.
29

dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi 

data tentang masalah yang diteliti secara akurat. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip – arsip, buku – buku, dan notulen dari 

rapat serta teori – teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.
30

 

Dokumnetasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi 

dan keabsahan objek penelitian.  

 

H. Teknik Analisa Data 

Setelah data – data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu 

menyusun data – data tersebut dan kemudian melakukan  anlisi data. Metode 
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analisis data adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap objek yang diteliti 

atau dengan cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara – cara 

memilih – milih antara pengertian yang satu dngan pengertian yang lain guna 

memperoleh kejelasan.
31

 Adapun analisi data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa analisis kualittif terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian 

diuraikan dalam bentuk deskripsi – narasi dari data – data tersebut. 

 

I. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dari hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunkan model triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan, apakah informasi yang didapat dengan 

metode wawancara sama dengan metoe observasi atau apakah hasil observasi 

sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat 

dokumetasi yang ada.
32
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