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BAB III 

Metodologi Penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu 

proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian 

menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas untuk menarik sebuah 

kesimpulan. 

B. Lokasi  Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada kantor Kementerian Agama di 

Kabupaten Kampar, tepatnya di Kota Bangkinang. Jl. D.I Panjaitan No.15 

Bangkinang.  Waktu penelitian dimulai 21 Februari 2017 s/d 27 maret 2017 

terhitung mulai tanggal surat rekomendasi dikeluarkan. 

C.  Sumber Data 

  Untuk menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut antara lain : 

1. Sumber Data primer 

Yaitu data pokok yang penulis dapatkan langsung dari objek penelitian atau 

instansi terkait dengan wawancara kepada responden yang menjadi sasaran 

penelitian penulis.  
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2. Sumber Data sekunder 

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui 

laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain tentunya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang penulis bahas. 

A. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
40

 

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Pelaksanaan Sistem Rekruitmen PPIH di 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar Tahun 2016, maka informan dalam 

penelitian ini  adalah Kepala Kasi Bidang Urusan Haji dan Staf Urusan Haji yang 

berjumlah 3 orang dan pendukung informasi sebanyak 4 orang yang terdiri dari 

Calon PPIH dan Jamaah Haji 

B. Teknik pengumpulan data 

Maksud teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan datanya.
41

 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.
42

 

Sedangkan Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 
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pengetahuan.Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalaui observasi.
43

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan 

melalui informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan 

responden, dan kegiatanya dilakukan secara lisan.
44

 Wawancara juga diartikan 

sebagai seni menantakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.
45

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.
46

 

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.
47

 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi 

secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan yang dilakukan 

oleh Kasi bidang urusan haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 
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C. Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian ini 

maka peningkatan validitas akan dilakukan secara trianggulasi data, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ini 

berarti dalam mengecek kebenaran data tersebut penulis menggunakan beberapa 

sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama. Dengan 

demikian data yang diperoleh dari suatu sumber akan dikontrol oleh data yang 

sama dari sumber yang berbeda. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data penulis peroleh, maka langkah selanjutnya yaitu 

menyusun data tersebut kemudian melakukan analisis data. Adapun analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data yang 

diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, 

kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi-narasi dari data tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif 

yang merupakan gambaran atau melukiskan objek permasalahan berdasarkan 

fakta, secara sistematis, memberi analisis secara cermat, kritis, dan mendalam 

terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam hal ini 

analisis difokuskan kepada Pelaksanaan Sistem Rekrutmen PPIH di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar Tahun 2016. 

 

 


