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BAB III 

   METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian 

dialaksanakan.
86

 Seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis 

dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

diolah, dianalisis, diambil keputusan dan dicarikan cara pemecahannya.
87

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, 

dan disusun dalam sebuah latar ilmiah
88

.  

Adapun spesifikasi metode penelitian ini merupakan metode penelitian 

deskriptif yakni melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode ini 

digunakan untuk melukiskan secara sistematik fakta-fakta atau karakteristik 

populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan 

cermat.
89
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B. Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi Penelitian ini yaitu bertempat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.  

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini selama 6 (enam) bulan terhitung dari Agustus 2016 – 

Januari 2017. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber data primer  

 Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber  pertamanya
90

 terkait dengan penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara dan survei langsung kepada para 

informan penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitan terdahulu.
91

Sumber sekunder penelitian ini diperoleh 

dari berbagai bentuk laporan-laporan pendukung yang telah ada, dan dari 

perpustakaan. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif. Adapun yang menjadi subjek ( informan penelitian) dalam 

penelitian ini adalah Pejabat Pemerintahan  yakni, Walikota Kota Banda Aceh, 

Kasubag Sosial keagamaan bagian keistimewaan dan kesrah Kota Banda 

Aceh, ketua DPRK Kota Banda Aceh, kepala bagian bidang dakwah Dinas 

Syari’ah Islam Kota Banda Aceh, 1 orang tokoh adat Kota Banda Aceh dan 1 

orang masyarakat Kota Banda Aceh.  

Sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan yang dilakukan dengan sengaja dan 

dapat mewakili karakteristik populasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai 

dengan tujuan empiris.
92

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 

data tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh . 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung 

dan tidak langsung. 
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2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung 

antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab.
93

Proses wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip 

Kepemimpinan Islam. 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 mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.
94

Data-data yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip-prinsip Kepemimpinan Islam dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. 

 

F. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas, dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 
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dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
95

Selanjutnya 

untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji 

validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

metode diadakan 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 melakukan 

dokumentasi yang ada.
96

 

 

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 melakukan 

analisis terhadap data tersebut.
97

 Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
98

 Deskriptif ini dilakukan 

dengan cara meyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga 

memberikan gambaran nyata terhadap informan. 
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