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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan menggunakan analisis deskriptif. J. Moleong mengatakan bahwa 

“penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati”.
1
 Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan berbagai fenomena-fenomena dilapangan secara mendalam 

tanpa ada tindakan atau perlakuan dari penulis. Maksudnya penulis tidak 

memberikan tindakan tertentu untuk mengkondisikan objek penelitian sesuai 

dengan keinginan penulis, tetapi apa yang diperoleh penulis dilapangan 

terjadi secara alamiah (natural setting). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Watusa Kecamatan 

Puriala Kabupaten Konawe. Adapun alasan memilih tempat ini karena 

penulis merasa tertarik dengan adanya keberhasilan orang tua dalam 

mencegah pergaulan bebas pada remaja, disamping kemudahan memperoleh 

informasi tentang penelitian, juga karena penulis sudah mengetahui dan sudah 

berinteraksi dengan lingkungan penelitian, sehingga akan memudahkan bagi 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 

                                                             
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), h.3 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan setelah 

proposal ini diseminarkan. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, berbeda dengan penelitian kuantitatif, 

yang telah menetapkan populasi dan sampel. Mengacu pada hal tersebut, 

maka penulis dalam menetapkan sampel menggunakan sistem purposive 

sampling dan snowball sampling. “Purposive sampling adalah tehnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”
2
 Sedangkan 

snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.”
3
 Artinya sumber data 

yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban yang dapat 

mewakili situasi sosial yang diteliti atau data yang diperoleh sampai pada 

tahap jenuh. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang dapat 

memberikan informasi tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

Adapun informan yang dijadikan sebagai sebagai sumber data dalam 

penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat, remaja, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan tokoh pemuda.  

Data yang diperoleh adalah data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati dan data 

                                                             
2
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 54 

3
 Ibid, h. 54 
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yang diperoleh adalah dari hasil wawancara, dokumentasi dan obsevasi  

kepada masyarakat Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

“Metode observasi yaitu penyelidikan yang dilakukan dengan 

mengadakan penginderaan kepada objeknya dengan sengaja dan mengadakan 

pencatatan-pencatatan”.
4
  

Observasi yang dilakukan penulis adalah di tempat lokasi penelitiaan 

yaitu di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Dalam 

penelitian ini, penulis terlibat secara langsung untuk melihat peristiwa atau 

aktivitas, mengamati, serta melakukan pencatatan-pencatatan terhadap situasi 

sosial yang terjadi di Desa Watusa yang terkait dengan bentuk-bentuk 

pergaulan bebas, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas dan cara atau 

tehnik orang tua dalam mencegah pergaulan bebas pada remaja di Desa 

Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe.   

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data atau informasi yang sudah dicatat/dipublikasikan dalam 

beberapa dokumen yang ada. Seperti buku  induk, buku pribadi, catatan-

catatan, surat-surat keterangan, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan 

                                                             
4
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1990), h. 157 
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oleh Suharsimi Arikunto, bahwa “Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, legenda dan lain sebagainya”.
5
 

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode dokumentasi adalah data-data  yang bekaitan dengan 

gambaran lokasi penelitian yaitu segala yang terkait  dengan keadaan Desa 

Watusa, mulai dari sejarah berdirinya, struktur pemerintahan, data tentang 

penduduk, serta data-data tentang perilaku atau tindakan-tindakan 

menyimpang yang terjadi di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten 

Konawe.  

c. Metode Interview 

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab, seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi dalam 

Suharsimi Arikunto bahwa: 

Metode interview adalah metode untuk mengumpulkan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih 

hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.
6
  

 

Diantara pihak yang diinteview dalam penelitian ini antara lain: tokoh 

agama berjumlah 2 orang, tokoh masyarakat berjumlah 2 orang, tokoh 

pemuda berjumlah 2 orang, masyarakat berjumlah 9 orang, dan remaja 

berjumlah 3 orang. 

 

                                                             
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 231 

  
6
 Ibid, h. 193  
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E. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, maka data tersebut akan 

dianalisis dengan teknik analisis reduksi data, display data, dan ferivikasi 

data. 

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih  hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal tertentu dan membuang hal-

hal yang tidak perlu. 

2. Display data, adalah kelanjutan proses setelah mereduksi data, yaitu 

penyajian data. hal ini dilakukan untuk memudahkan memahami apa 

yang terjadi serta merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 

3. Ferivikasi data, yaitu berupa penarikan kesimpulan awal dari hasil 

pengumpulan data yang bersifat sementara.
7
 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang digunakan adalah 

teknik triangulasi, dimana teknik triangulasi yaitu: 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar dari daya yang ada untuk kepentingan pengecekan atau 

sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi 

dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode, penyidik, dan teori-teori.
8
 

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

apa yang telah ditemukan, untuk validitas dan reabilitas data. Triangulasi data 

dapat dilakukan dengan tiga cara: 

a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

                                                             
7
 Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 115 

8
 Ibid, h. 28  
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c. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang 

sama daalam waktu yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

a. Sejarah Terbentuknya Desa Watusa  

Desa Watusa merupakan Desa pemekaran yang pada awalnya 

merupakan Desa Sonay yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan 

kemajuan jaman hingga bertambahnya jumlah penduduk maka Desa Sonay 

dipecah menjadi beberapa Desa termasuk Desa Watusa. Dalam 

pembentukannya, semua komponen masyarakat mengadakan musyawarah 

Desa dalam rangka menentukan nama Desa yang baru dibentuk tersebut, dan 

karena daerah desa tersebut berada di daerah suku Tolaki dan di Desa yang  

baru dibentuk terdapat sebuah batu berbentuk patok yang artinya dalam 

bahasa Tolaki “WATUSA” yang berarti batu patok dan menurut masyarakat 

setempat bahwa batu patok tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala. 

Maka dengan alasan tersebut dan persetujuan masyarakat setempat, maka 

akhirnya Desa tersebut diberi nama Desa Watusa. 

b. Letak Geografis 

Desa Watusa merupakan salah satu Desa pemekaran yang memiliki 

luas wilayah 2.461 Ha yang berjarak + 3 KM dari ibu kota Kecamatan 

Puriala, 30 KM dari ibu kota Kabupaten unaaha dan 100 KM dari Ibu kota 

Provinsi Sulawesi Tenggara jika ditempuh lewat Unaaha dan 80 KM jika 

ditempuh lewat Motaha. Akses menuju Desa Watusa hanya bisa ditempuh 

dengan menggunakan jalur darat baik kendaraan pribadi maupun umum 

(mobil dan motor). Letak geoografis  Desa  Watusa antara 60 m di atas 
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