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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan objektif, maka penulis 

melakukan penilitian jenis penilitian lapangan dengan mengunakan 

Penelitian Kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 

penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif : peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil 

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-

catatan.39 

Penelitian kualitatif bersifat deskritif. Penelitian deskritif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan. Sehingga data yang terkumpul 

 
39 Sukmadinata, Nana Syodiah, Metode Penelitian Pendidikani (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 60 
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berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang diperoleh meliputi 

transkrip interview, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini seorang pembimbing manasik haji 

dan umrah  yaitu Ust Hamdani Husein M.Ag. 

2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah manajemen manasik haji dan 

umrah Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data Penelitian ini diambil dengan menggunakan 2 macam data 

yaitu data pokok dan data penunjang: 

a. Data Pokok  

1) Data tentang manajemen manasik haji dan umrah Ust H. 

Hamdani Husein M.Ag, yakni: 

a) Perencanaan 

b) Pengoraganisasian 
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c) Pergerakan  

d) Pengawasan  

2) Data tentang faktor pendukung dan penghambat manajemen 

manasik haji dan umrah Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

b. Data Penunjang 

Data yang menunjang pembahasan penelitian ini yaitu: 

1) Riwayat hidup Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh sumber data yang ada dalam penelitian, penulis 

menggali informasi dari berbagai sumber yaitu: 

a. Responden adalah Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

b. Informan adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai 

staf-staf yang berada dibawah manajemen Ust H. Hamdani Husein 

M.Ag., pihak travel, dan jamaah yang mengikuti manasik haji dan 

umrah Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

c. Dokumen yaitu catatan-catatan dan data tertulis yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan  Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematik terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku yang 
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tampak pada objek penelitian.41 Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, disebut observasi 

langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya suatu persitiwa yang akan diselidiki.42 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung ke lokasi penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara dialog atau 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari narasumber.43 Pengumpulan data dilakukan 

dengan percakapan yang mengarah pada masalah tertentu atau masalah yang ingin 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari 

seseorang.44Teknik ini merupakan proses pengumpulan data untuk memperoleh 

data tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan anak-anak, kepala panti, 

pengajar, dan sarana prasarana yang ingin diteliti serta data lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis tetapi dalam bentuk dokumen. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan teknik pengumpulan  

data dapat dilihat dari matrik berikut ini: 

 
41 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jember: Jember Press, 2013), h. 186 

 
42 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158 

 
43 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h. 185 

 
44 Fenti Hikmawati, Medologi Penelitian, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 84 
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Tabel  3. 1. Matriks Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

NO DATA 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN

DATA 

1. Data tentang manajemen manasik haji 

dan umrah Ust H. Hamdani Husein 

M.Ag., yakni: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pergerakan 

d. Pengawasan  

Ust H. Hamdani 

Husein M.Ag. 

dan staf-staf yang 

berada dibawah 

manajemen 

manasik haji dan 

umrah Ust H. 

Hamdani Husein 

M.Ag.  

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

2. Faktor yang mempengaruhi 

manajemen manasik haji dan umrah 

Ust H. Hamdani Husein M.Ag. 

Ust H. Hamdani 

Husein M.Ag., staf-

staf yang berada 

dibawah 

manajemen Ust H. 

Hamdani Husein 

M.Ag., pihak 

travel, dan jamaah 

yang mengikuti 

manasik haji dan 

umrah Ust H. 

Hamdani Husein 

M.Ag. 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

3. Riwayat hidup Ust H. Hamdani 

Husein M.Ag. 

Ust H. Hamdani 

Husein M.Ag. 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu meneliti kembali kesempurnaan dan kejelasan data yang 

diperoleh. 

b. Klasifikasi, yaitu data yang sudah ditemukan kemudian disusun berdasarkan 

kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. 

c. Interpretasi, yaitu penapsiran terhadap data-data yang diperoleh. 
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2. Teknik Analisis Data 

Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis data lebih mendalam 

terhadap masalah-masalah yang dikemukakan secara deskriptif kualitatif. Tujuan 

deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi 

dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada dilatar 

penelitian dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi dilatar penelitian.45 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi awal ke lokasi penelitian. 

b. Membuat desain proposal penelitian. 

c. Konsultasi kepada dosen pembimbing. 

d. Mengajukan proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Antasari sekaligus memohon persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal. 

b. Memohon surat izin riset kepada Biro Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Antasari 

c. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait. 

d. Membuat instrument pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan. 

 
45 Emzir, Metedologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174 
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b. Melaksanakan instrumen pengumpulan data (IPD). 

c. Melakukan observasi untuk menggali data-data penunjang. 

d. Mengumpulkan data yang berbentuk dokumentasi dan menyajikannya. 

e. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. 

f. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen 

pembimbing. 

g. Tahap Akhir 

h. Menyusun data dalam bentuk laporan. 

i. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

j. Naskah yang sudah dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing 

diperbanyak untuk dimunaqasah 


