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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat 

dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di kantor 

Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan. Waktu penelitian berkisar 1 bulan, 

dimulai pada bulan Januari 2018 sampai bulan Februari 2018. 

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang 

terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, foto dan 

lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti 

dan dikaji. 
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D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive Sampling yang 

merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan 

dalam penelitian. Secara bahasa, kata Purposive berarti sengaja. Jadi, 

sederhananya, Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara 

sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang 

tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria).
27

 Jadi, 

sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. 

Informan penelitian ini terdiri dari lima orang, seorang ketua dan empat orang 

karyawan Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 

lapangan, yang meliputi: 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai.
28

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara 

                                                             
27

 Supranto, Johannes, Sampling dalam Auditing, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 3 
28

 H.M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), 11. 
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dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu 

menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai 

informan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Strategi 

Bimbingan Manasik Haji di Kementrian Agama Labuhanbatu Selatan, 

Sumatera Utara. Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu 

pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak 

ditanyakan kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian 

rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal 

yang mudah dijawab oleh responden sampai hal-hal yang lebih kompleks. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabat, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. 

 

F. Validitas Data 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalidan data 

maka digunakanlah teori Triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat 

Patton
29

 dengan mengguanakan strategi, pertama, pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, 

kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

                                                             
29

 Patton dalam Burhan Bungin,Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenda Media 

Group, 2010), 257. 
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interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 

sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan  diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka 

penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk 

mencari kesamaan dan dengan metode yang berbeda.
30

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan 

disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa 

data tersebut.
31

  Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

perbandingan tetap (constant comparative method).
32
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