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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang

Kepuasan Jamaah Haji dalam Proses Pelayanan Haji (Studi Kasus di Kabupaten

Kuantan Singingi).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kemenag Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan  selama 4 bulan terhitung Januari sampai April

2017.

C. Populasi dan Sampel / Informan Penelitian

1. Populasi

Arikunto berpendapat “ Populasi merupakan subyek penelitian”.

Sedangkan menurut Sugiyono menjelaskan populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian

ditarik kesimpulannya. 75

75 Suharsimi Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), hlm. 70
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Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan populasi adalah

keseluruhan subyek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang akan diteliti.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh jama’ah haji Kabupaten Kuantan

Singgi 2016.

2. Sampel

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti.76 Agar sampel yang diambil mewakili data penelitian, maka perlu

adanya perhitungan besar kecilnya populasi. Arikunto menyatakan77 bahwa:

apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”tergantung setidak-

tidaknya dari :

a. Kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, keuangan, dan dana.

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data.

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis

adalah  teknik  random  sampling.  Teknik random  sampling adalah  prosedur

sampling  dimana  setiap  elemen  dalam  populasi mempunyai kesempatan

yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

76 Ibid, hlm. 10
77 Ibid., hlm. 112
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jama’ah haji Kabupaten Kuantan Singingi 2016 yang berjumlah 300 orang.

Karena populasinya lebih dari 100, maka diambil 10% dari jumlah populasi

yakni sebanyak 30 orang.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam

metode ilmiah, karena  pada  umumnya  data  yang  dikumpulkan  mengunakan

teknik  pengumpulan  data. Dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan

beberapa metode:

1. Angket

Angket adalah mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, yakni

jama’ah haji Kabupaten Kuantan Singgi 2016, tentang Kepuasan Jamaah Haji

dalam Proses Pelayanan Haji (Studi Kasus di Kabupaten Kuantan Singingi).

2. Interview/wawancara

Metode  interview adalah  proses  percakapan  dengan  maksud  untuk

mengontruksi  mengenai, orang kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,

perasaan  dan  sebagainya  yang  dilakukan  dua  pihak  yaitu  pewawancara

yang mengajukan pertanyaan degan orang yang diwawancarai.78

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang jelas, dalam hal ini

menyebutkan bahwa dokumentasi foto dan instrument lainnya. Secara harfiah

dokumen dapat diartikan sebagai catatan kejadian yang sudah lampau.

78 Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm.
143.
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Dokumen juga dikatakan catatan peristiwa yang dahulu. Teknik dokumentasi

merupakan cara pengumpulan data yang berupa pertanyaan tertulis yang

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu

peristiwa seperti sumber tertulis.79

E. Teknik  Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah

mendapat gambaran menyeluruh tentang objek penelitian, maka selanjutnya

dilakukan pengolahan data.80 Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah:

1. Editing, yakni pemeriksaan terhadap data apakah pengisian data yang salah,

keliru, tidak sesuai serta tidak logis. Editing atau penyuntingan dilakukan

terhadap data yang telah terkumpul melalui, angket.

2. Melakukan perhitungan (Tally) pada hasil, angket dan wawancara,

kemudian ditentukan frekuensi dan persentase dari masing-masing item

pertanyaan angket yang diajukan.

3. Tabulating, yakni mentabulasikan data untuk memudahkan melakukan

analisa, selanjutnya dilakukan interpretasi penafsiran untuk mencapai

kesimpulan akhir penelitian

Maka untuk mengetahui bagaimana Kepuasan Jamaah Haji dalam Proses

Pelayanan Haji (Studi Kasus di Kabupaten Kuantan Singingi)., penulis

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan prosentase, yakni dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :

79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidik (Bandung : alfabeta, 2008), h. 242
80 Suharsimi Arikunto, Op.cit, hlm.133
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100%
N

F
p

P = Persentase

F = Jumlah frekwensi

N = Number of case

100 = Bilangan kosta

Angka persentase tersebut diinterprestasikan sebagai berikut :

76 % - 100 % (Baik)

56 % - 75 % (Cukup Baik)

40 % - 55 % (Kurang Baik)

Di Bawah 40 % (Tidak Baik)81

81 Suharsini Arikunto, Loc.cit, hlm. 146


