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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhdap permasalahan
17

. Maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif yang memgumpulkan 

informasi dan membuat deskriftif tentang suatu fenomena menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan 

masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci.
18

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada badan kontak majelis taklim 

(BKMT) Kecamatan Kapur IX yang berada di Muaro Paiti Kabupaten 50 kota 

provinsi Sumatra Barat Indonesia. Sekretariat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan ( Muaro Paiti. Waktu penelitian selama 6 (enam) bulan. 

 

C. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti  dari sumber pertamanya.
19

 Terkait dengan penelitian ini, data 
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primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta 

dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim 

(BKMT) Kecamatan Kapur IX, yang di ambil dari bidang Dakwah dan bidang 

organisasi yang berjumlah empat orang, dua orang koordinator  bidang dandua 

orang anggota bidang dakwah dan bidang organisasi, 4 orang ini berfungsi 

sebagai responden atau informan penelitian. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah Aktifitas yang dilakukan oleh Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Kecamatan Kapur IX dalam meningkatkan Ukhuwah 

Islamiyah di Masyarakat Muaro Paiti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan penelitian
20

. Data penelitian ini diproleh dengan beberapa cara, 

yakni: 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

akan diselidiki.
21

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang aktivitas yang dilakukan Badan Kontak Majelis Taklim dalam 

meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Muaro Paiti.  

b. Wawancara 

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.
22

 Proses 

interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

tentang aktivitas yang dilakukan Badan Kontak Majelis Taklim 

Kecamatan Kapur IX dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah 

Masyarakat Muaro Paiti. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada informan, terkait dengan objek yang diteliti. Sedangkan informan 

bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. 

Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan 

yang menurutnya privasi atau rahasia. 

Para informan dipilih secara purposif dengan sasaran memperoleh 

data yang maksimal dari orang-orang yang memiliki peranan penting atau 

memiliki banyak informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Badan Kontak Majelis Taklim Kecammatan Kapur IX.. Teknik 
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wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik wawancara yang terstruktur. Maksudnya, proses wawancara 

dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu 

menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai 

informanuntuk mendapatkan informasi tentang aktivitas Badan Kontak 

Majelis Taklim dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat 

Muaro Paiti 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah naskah yang berisikan keterangan yang 

menunjukkan suatu kenyataan benar.
23

 Dokumentasi yang akan penulis 

ambil adalah data mengenai Badan Kontak Majlis Taklim Kecamatan 

Kapur IX dan data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah.
24

 

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriftif kualitatif yaitu 

menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan.
25
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Dalam melakukan penelitian kualitatif ada beberapa prosedur atau 

tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu : menetapkan fokus penelitian. 

menentukan setting dan subyek penelitian, pengumpulan data, pengolahan 

data dan analisis, penyajian data.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

Hendrarsono, Emy Susanti, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011),  31. 


