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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, lokasi penelitian adalah 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar (Kemenag Kampar) tepatnya pada 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, 

Bangkinang. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua bulan, yakni dimulai 

dari waktu yang ditetapkan oleh Fakultas. Alasan penulis melakukan penelitian pada 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar pada adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga 

dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses 

penelitian terutama dari segi biaya dan waktu penelitian. Ketertarikan penulis untuk 

meneliti di lokasi ini berawal pada saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) di tempat tersebut, yaitu pada 18 Januari s/d 7 Maret 2016. Penulis juga ingin 

mengetahui seperti apa sistem dan prosedur pendaftaran haji pada Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13-14) Deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
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(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu 

dengan variabel lainnya. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kalimat, kata dan gambaran. Muhammad Idrus (2009) penelitian kualitatif meneliti 

informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. 

Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci 

penelitian ini. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif bersifat deskriptif yaitu 

data berupa kata-kata dan gambaran yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan 

dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini berusaha menjawab dan menganalisa 

pelaksanaan sistem dan prosedur pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji 

dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 

Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di 

lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data ini juga 

dapat diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar, dan 
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sebagainya sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. Data sekunder ini 

bersifat melengkapi data primer. Oleh karena itu kita dituntut hati-hati menyeleksi 

data sekunder jangan sampai data tersebut tidak sesuai dengan tujuan riset kita 

atau mungkin terlalu banyak (overloaded). Data sekunder ini sangat membantu 

periset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

melalui: 

1. Wawancara (Interviews) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian, dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman 

wawancara.  

2. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatatan secara otomatis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi 

non-partisipan. Observasi non-partisipan merupakan metode observasi dimana 

periset hanya betindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas 

seperti yang dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya diketahui atau 

tidak. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Tujuannya untuk melengkapi 

informasi dalam menganalisis data. 

3.4  Informan Penelitian 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, 

mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk 

kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu 

masalah. (Kasiram, 2010:283). 

Dalam penelitian ini terdapat 2 kategori informan yakni sebagai infoman 

kunci dan sebagai informan pelengkap. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.4.1    Informan Kunci (Key Informan) 

Informan kunci adalah orang atau narasumber yang dianggap paling 

mengetahui tentang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 

beberapa Key Informan yaitu pegawai yang berada pada Seksi Penyelenggaraan Haji 

dan Umroh, dengan daftar Key Informan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Daftar Key Informan 

No Nama Jabatan 

1 H. Dirhamsyah, S.Ag Kasi Penyelenggaraan Haji 

2 H. Zulfaimar, S.Ag., M.AP Staf 

3 H. Ahmad Fadhli, SH Staf 

4 Alfitra Lisfiandi Staf Honorer 

Sumber: Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

3.4.2    Informan Pelengkap   

Informan pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek yang 

akan diteliti yaitu: beberapa orang Calon Jemaah Haji (CJH) yang mendaftar haji 

pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar dengan pengambilan sampel menggunakan Incidental Sampling (Sampling 

Insidental).  

Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

dengan sumber data (Sugiyono, 2011:96). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, maka data tersebut 

dikelompokkan, kemudian data dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga peneliti 

dapat menemukan gambaran dan kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti dan 

menemukan pemecahan permasalahan.  

 

 


