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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah jenis penelitian deskriptif 

yang mengacu pada data yang dikumpulkan berupa kata–kata, gambar, buku 

dan angka–angka. Selain itu jenis penelitian yang diperlukan untuk 

membantu menyelesaikan penelitian ini dapat berupa studi pustaka dan riset 

lapangan.

62
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
63

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

Hajar Aswad Kota Pekanbaru di Jalan Lobak Gang Al Jihad No. 3  RT 02 

RW 02 Kelurahan Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini di 

mulai bulan Januari sampai bulan Agustus 2019.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber dan Jenis data Data Sumber dan jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari.
64

 Peneliti menggunakan data primer untuk 
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mendapatkan informasi dan data-data tentang  strategi  bimbingan 

manasik  haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad 

Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara langsung kepada 

informan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain tidak langsung 

di peroleh dari subjek penelitiaan. Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
65

 Data sekunder dapat 

diperoleh dari buku, dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan 

lainya), foto, rekaman, benda yang dapat memperkaya data primer 
66

  

 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informan, penetapan 

informan dengan menggunakan Purposive Sampling atau sampling 

bertujuan.
67

 Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yaitu: 

1.  Drs. H.M. Nasir Hasan  : Ketua KBIH Hajar Aswad  

2.  H. Ibrahim Buyung, SH.   : Pembimbing Manasik 

3.  Suhardi Hasan, MA    : Pembimbing Manasik 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

a. Observasi 

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial 

keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-

simbol tertentu selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena 

yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena 
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tersebut guna penemuan data analisis.
68

 Metode observasi ini digunakan 

untuk mengetahui strategi bimbingan manasik haji di KBIH Hajar Aswad 

Kota Pekanbaru 

b.  Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara adalah Peneliti dalam hal ini berkedudukan 

sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta 

penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, 

sumber informasi atau interview menjawab pertanyaan, memberi 

penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan.
69

 Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan dan menggali data tentang sesuatu yang 

berkaitan dengan strategi bimbingan manasik haji di KBIH Hajar Aswad 

Kota Pekanbaru. Adapun yang diwawancarai (informan) penelitian ini 

adalah ketua KBIH Hajar Aswad dan pembimbing KBIH Hajar aswad 

Kota Pekanbaru. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan terhadap benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen.
70

 Dokumen yang dapat 

di peroleh dari lokasi penelitian mencakup diskripsi kerja, laporan 

tahunan, memo, arsip, korespondensi, brosur, dan lain sebagainya.
71

 

Adapun dokumen yang akan diambil peneliti dalam penelitiian ini berupa 

rencana program, notulensi perencanaan program bimbingan, serta arsip 

dan dokumen dari KBIH Hajar Aswad Kota Pekanbaru. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
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dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
72

 

Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model Miles 

dan Huberman yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu:
73

 

1. Koleksi Data (Data Colection)  

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dapat mendukung penelitian ini. 

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Pada tahap reduksi, data dan informasi diolah untuk menelaah 

keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk 

menemukan hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

3. Penyajian Data (Data Display)  

Pada tahap display dilakukan kegiatan penyajian data secara 

sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan 

lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat 

naratif. Maka berdasarkarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi 

makna yang relevan dengan penelitian. 

4. Verifikasi (Conclusion) Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan 

dari data yang telah diperoleh dari prasurvei, catatan lapangan, 

wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan 
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dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, 

dan temuan baru ini bersifat deskriptif. 

 

G. Teknik Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu.
74

 Jenis Triangulasi terdiri dari 

triangulasi sumber data yaitu dengan mencari datadari sumber yang beragam 

yang masih terkait satu sama lain. Selanjutnya triangulasi metode yaitu 

mencari data dengan cara yang beragam.
75

 

Peneliti melakukan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

data dan triangulasi metode. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun melihat keabsahan data 

penelitian menggunakan triangulasi sumber data adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Teknik Triangulasi Keabsahan Data penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2019
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