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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada.  

Pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif 

deskriptif yaitu suatu penelitian dimana suatu data terkumpul dilakukan 

penganalisaan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum 

tentang masalah yang diteliti (Gunawan, 2013). 

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti 

langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

dengan peran PAI sebagai konselor masyarakat.  

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama Kota Kendari 

Kecamatan Baruga, Kantor Urusan Agama Kota Kendari Kecamatan Wua-

Wua, Kantor Urusan Agama Kota Kendari Kecamatan Kambu dan Kantor 

Urusan Agama Kota Kendari Kecamatan Kendari Barat. Adapun waktu pra 

penelitian dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret 2021. Penelitian 
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lanjutan dilakukan kurang lebih selama tiga bulan, dimulai dari bulan Maret 

hingga Mei 2022. 

3.3 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah PAI KUA Kecamatan Baruga, 

PAI KUA Kecamatan Wua-Wua, PAI KUA Kecamatan Kambu, dan PAI 

KUA Kecamatan Kendari Barat. Alasan penulis memilih PAI di empat 

kecamatan ini adalah : Pertama, KUA Kecamatan Baruga. Kecamatan Baruga 

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kota Kendari yaitu 

49,41 km
2
 (BPS Kota Kendari). Kedua, KUA Kecamatan Wua-Wua. 

Kecamatan Wua-Wua merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di 

Kota Kendari yaitu sebesar 10,79 km
2 

(BPS Kota Kendari). Ketiga, KUA 

Kecamatan Kambu. Alasan penulis memilih PAI KUA Kecamatan Kambu 

karena PAI KUA ini pernah menjadi Penyuluh Teladan terbaik se-Kota 

Kendari dan menjadi perwakilan Kota Kendari dalam ajang pemilihan 

Penyuluh Teladan terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. 

Keempat, KUA Kecamatan Kendari Barat. Alasan penulis memilih KUA 

Kecamatan Kendari Barat karena kecamatan ini merupakan kecamatan 

dengan jumlah penduduk masyarakat terbesar di Kota Kendari yaitu sebanyak 

41,321 jiwa (BPS Kota Kendari). 

Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat partisipan lain 

diantaranya Kepala KUA Kecamatan Wua-Wua, Kepala KUA Kecamatan 

Kambu, Kepala KUA Kecamatan Kendari Barat, Kepala KUA Kecamatan 

Baruga,  dan masyarakat binaan para penyuluh KUA Kecamatan Baruga, 
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masyarakat binaan para penyuluh KUA Kecamatan Wua-Wua, masyarakat 

binaan para penyuluh KUA Kecamatan Kendari Barat dan masyarakat binaan 

para penyuluh KUA Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

3.4 Sumber Data 

  Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh (Suharsimi, 2000).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

1.4.1 Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi, 1999). Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah PAI KUA Kecamatan Baruga, PAI 

KUA Kecamatan Wua-Wua, PAI KUA Kecamatan Kambu, PAI KUA 

Kecamatan Kendari Barat, Kepala KUA Kecamatan Wua-Wua, Kepala 

KUA Kecamatan Kambu, Kepala KUA Kecamatan Kendari Barat, Kepala 

KUA Kecamatan Baruga, dan masyarakat binaan para penyuluh KUA 

Kecamatan Baruga, masyarakat binaan para penyuluh KUA Kecamatan 

Wua-Wua, masyarakat binaan para penyuluh KUA Kecamatan Kendari 

Barat dan masyarakat binaan para penyuluh KUA Kota Kendari 

Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

1.4.2 Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdapat di KUA Kota 

Kendari dan berbagai buku, jurnal, artikel maupun skripsi yang relevan 

dengan penelitian ini.  
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1.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.5.1 Observasi 

Observasi berasal dari kata observation yang berarti pengamatan. Metode 

observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau 

kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian mencatat 

hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 

Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subjek 

yang diamati mengalaminya, menangkap serta merasakan fenomena sesuai 

pengertian subjek dan objek yang diteliti (Trisliatanto, 2020).  

Pada penelitian ini hal-hal yang di observasi adalah cara penyuluh  

berkontribusi, bersikap, mengayomi atau mengajak masyarakat dalam 

memecahkan masalah mereka, juga respon masyarakat binaan penyuluh.  

3.5.2    Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan anatara 

pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat 

dilakukan bersmaan karena wawancara dapat digunakan untuk menggali 

lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi (Trisliatanto, 2020).  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

peran PAI sebagai konselor masyarakat, serta untuk mengetahui apa saja 

hambatan dan strategi yang dilakukan para penyuluh dalam menjalankan 

fungsinya sebagai konselor masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan 

diwawancarai adalah empat orang PAI KUA Kota Kendari, empat orang 
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Kepala KUA di Kota Kendari, dan empat orang  masyarakat binaan para 

penyuluh di KUA Kota Kendari. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang 

tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi (Trisliatanto, 2020). 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil, sejarah, berdirinya KUA 

di Kota Kendari, visi misi serta tujuan didirikannya KUA di Kota Kendari 

serta dokumentasi lainnya yang diperlukan oleh peneliti.  

1.6 Tehnik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang 

diberikan oleh Miles dan Hubermen. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan yaitu : 

1.6.1 Reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. 

1.6.2 Penyajian data yang berarti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, skema, struktur, hubungan antar konsep atau kategori dan lain 

sebagainya. 

1.6.3 Gambaran kesimpulan/verifikasi merupakan langkah terakhir dari model 

ini adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi (Trisliatanto, 2020). 

1.7 Pengecekan Keabsahan Data 

1.7.1 Triangulasi sumber 
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Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

1.7.2 Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

1.7.3 Triangulasi Waktu 

Penelitian ini penulis melakukan Triangulasi waktu, ini dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekkan wawancara dan observasi dalam waktu dan 

situasi berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah 

dalam penelitian (Bachtiar, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


