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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitan  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif yaitu suatu proses pemecahan 

masalah yang di teliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci. 
40

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Masjid Agung  Islamic Center 

yang terletak di Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. yang beralamat di jalan 

Komp. Perkantoran Pemda Rokan Hulu.
41

 Sedangkan waktu penelitian ini 

dilaksanakan 20 februari sampai 01 april.  

C. Sumber Data  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan 

diteliti.
42

 Terkait dengan penelitian ini data primer tersebut diperoleh 

langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari ketua harian dan 4 orang 

staf Masjid Agung Islamic Centre.   
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2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui observasi dan 

dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain 

yang terkait dengan masalah penelitian
43

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
44

 Informan penelitian ini di peroleh dengan cara teknik purposive. 

Teknik purposive adalah menentukan orang-orang yang dipilih atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat penulis berdasarkan tujuan riset.
45

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan penelitian 

sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pimpinan bagian 

masjid dan 4 (empat) orang staf Masjid Agung Islamic Centre yaitu: 

1. Ketua Harian  Masjid Agung Islamic Centre ( Bapak Mirzal Hamzah. SE,) 

2. Sekretaris Umum Masjid Agung Islamic Centre  ( Bapak Dr. H Dipendri 

S.fil. Spd.MM,) 

3. Ketua Bagian Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan Dan Pemandu/ 

Pelayanan Tamu   ( Bapak Husni Budiman) 

4. Staf Bagian Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan Dan Pemandu/ 

Pelayanan Tamu ( ibuk Oktari andriana ST) 

5. Staf Sekretariat  ( Bapak  M. Abduh S.Sos) 
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E. Teknik pengumpulan data  

Data dari penelitian ini di peroleh dengan berbagai cara:  

1. Observasi 

Observasi adalah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian dengan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala 

yang terdapat pada objek penelitian.
46

 Observasi merupakan metode yang 

paling dasar dan palinng tua , karena dengan cara-cara tertentu kita selalu 

terlibat dalam proses mengamati
47

 Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman 

kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk 

mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Metode 

ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang  Pengelolaan Wisata 

Keagamaan Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu  

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tuntutan 

tertentu.
48

  Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung 

(face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
49

  

Dalam penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentang  Pengelolaan Wisata 
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keagamaan Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian Kab. Rokan 

Hulu. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun 

demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang 

menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data langsung dari tempat penelitian, meliputi 

buku-buku yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dapat berupa 

buku-buku yang relevan, pengaturan-pengaturan, laporan kegiatan, foto-

foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian refrensi 

tersedia yang ada relevansinya dengan penelitian.
50

  

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari 

kegiatan yang dilakukan pengurus Masjid Masjid Agung Islamic Centre 

dalam pengelolaan wisata keagamaan.   

F. Validitas Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dintakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
51

 Selanjutnya 
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untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji 

validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan teori. Dalam penelitian 

ini, untuk menguji keabsahan penelitian menggunakan Triangulasi metode 

dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
52

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat di beri arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
53

 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.
54

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan 

menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan 
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