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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku-perilaku yang diamati
47

. Dan 

pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan objek penelitian 

menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas.
48

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Nadwah Masjid 

Raudhatul Jannah Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang penulis lakukan satu semester,   yaitu pada semester 

genap pada bulan Februari sampai Mei 2017. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 

melalui observasi dan wawancara guna mengetahui Peran Penyuluh 
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Agama Yayasan Nadwah Masjid Raudhatul Jannah dalam membina 

perilaku Beragama Muallaf di Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari dokumentasi di Yayasan Nadwah Masjid 

Raudhatul Jannah Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini dan 

buku-buku diperpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang 

menjadi sumber data dalam penelitian. Dengan pengertian ini maka informan 

dapat dikatakan sama dengan responden.
49

  

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penyuluh 

agama sendiri yang membina perilaku beragama muallaf di Yayasan Nadwah 

Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru, yaitu :  

1. Ade Eka Saputra (sebagai ketua atau pengelola Pendidikan dan Latihan 

muallaf) 

2. Roni Suprianto (sebagai Ustadz yang memberikan Pembinaan kepada 

Muallaf) 

3. Riski (sebagai Ustadz yang memebrikan pembinaan kepada muallaf) 

4. Josef (muallaf yang mengikuti pembinaan) 

5. Fajar (muallaf yang mengikuti pembinaan). 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Partisipan 

Observasi (pengamatan) adalah sebagai pemilihan, pengubahan, 

pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang yang 

berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
50

 

Penulis menggunakan teknik observasi partisipan, sebab peneliti 

menjadi anggota dari kelompok yang diamati mengetahui dan menghayati 

serta dapat berkomunikasi secara akrab. Dalam penelitian ini penulis 

mengamati bagaimana peran penyuluh agama dalam membina perilaku 

beragama muallaf. 

2.  Wawancara/Interview 

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
51

 Penulis melakukan wawancara 

kepada penyuluh agama sebagai informan tentang data-data yang 

dibutuhkan oleh penulis khususnya dalam pelaksanaan pembinaan kepada 

muallaf, sedangkan wawancara terhadap muallaf  dilakukan oleh penulis 

untuk melihat bagaimana hasil dari pembinaan yang mereka peroleh 

selama mengikuti pembinaan di Yayasan Nadwah Masjid Raudhatul 

Jannah Pekanbaru.  
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Dalam penelitian ini penulis mempergunakan wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan fakta 

di lapangan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, agenda, dan sebagainya.
52

 Dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data-

data yang sudah ada. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil 

data dari catatan, dan gambar yang sesuai dengan masalah yang diteliti 

atau dari arsip-arsip lembaga yang terkait. 

 

F. Validitas Data 

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validitas 

data dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan. 

Jadi triangulasi berarti penelitian dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 
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sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama.
53

 

 

G. Teknik Analilis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat 

data yang telah diperoleh  untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data 

tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan 

menggunakan angka. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip observasi dan wawancara. selanjutnya 

dari data yang terdapat disusun dalam matriks tersebut, kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan yang dideskripsikan secara normatif. 
54
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