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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana Strategi 

Pengurus dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Jama’ah Di Masjid Raya Al-

Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang 

mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang sesuatu fenomena 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses 

pemecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secera 

rinci.
56

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di sekretariat Masjid Raya Al-Ittihad pasar 

Kuok jalan M.Yamin lintas Sumbar-Riau Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. 

sementara waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan. 

C. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini dapat di bagi dua sumber data yaitu : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

Narasumber. 

2. Data Sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari instansi terkait, buku-

buku, media-media dan laporan-laporan yang terkait dengan penelitian ini. 
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D. Informan penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian tentang mengenai Strategi Pengurus Dalam 

Meningkatkan Pemahaman Agama Jamaah Di Masjid Raya Al-Ittihad Kec. Kuok 

Kab. Kampar, maka informan dalam penelitian ini  adalah pengurus Masjid Raya 

Al-Ittihad yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari key Informan atau informan 

kunci yaitu 1 orang yakni pimpinan Masjid, dan pendukung informasi adalah 4 

pengurus inti. 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus 

Masjid sebagai orang-orang yang paham terhadap keseluruhan aktivitas Masjid 

Raya Al-Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar . 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini Strategi Pengurus Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Agama Jama’ah Di Masjid Raya Al-Ittihad Kec. Kuok Kab. Kampar. 

F. Teknik pengumpulan data 

Disamping perlunya penentuan metode dalam penelitian, maka perlu juga 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna menjaring data-data 

yang diperlukan. Maksud teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan 
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datanya.
57

 Adapun teknik pengumpulan data yang penelitian gunakan ada tiga 

cara diantaranya : 

1. Observasi 

Observasi adalah  pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang di 

jumpai atau tinjauan langsung di lapangan sehubungan dengan penelitian ini.
58

 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview 

dengan responden, dan kegiatanya dilakukan secara lisan.
59

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.
60

 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan 
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yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Al-Ittihad dalam meningkatkan 

pemahan agama jama’ah. 

G. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif agar validasi data tetap terjaga, maka perlu 

dilakukan uji validasi yaitu dalam penelitian ini penulis mengunakan Triangulasi 

data. 

Tragulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsaan data yang menganalisis 

jawaban  subjek dengan meneliti kebenaranya dengan data empiris (dengan 

sumber data yang lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu.
61

 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan Tragulasi dengan cara Observasi, 

wawancara pengurus dan membandingkan data untuk mengabsahkan data. 

H. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah. 

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat. Kemudian data-data tersebut dianalisa untuk memperoleh kesimpulan.
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