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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat kualitatif. “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara 

objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui.44 Dalam penelitian ini penulis mencari 

data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktivitas kemudian 

dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam 

lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil 

yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah 

khazanah keilmuan.45 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, 

Kabupaten Konawe, pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2019. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung, objek penelitian sesuai dengan 

lingkup dan kebutuhan serta untuk memperolehnya dengan kegiatan teknis 

dan alat, seperti observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada 

Penyuluh Agama dan tokoh masyarakat. 

 
                                                           

44
  Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV 

Alfabeta, 2006), hal. 4 
45 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakata, 2000), hal. 15.  
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data dari objek yang diteliti atau 

dokumen yang menunjang pembahasan penelitian di Desa Wawolemo, 

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Selain itu, data ini juga 

diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya berupa 

penelitian lain yang pernah meneliti sekedar menyinggung penelitian ini 

atau dari buku-buku yang memuat  tentang penelitian ini.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap nilai-nilai 

agama seperti akhlak islami untuk mewujudkan kehidupan  yang rukun 

dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. 

2. Wawacara yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengadakan tanya 

jawab langsung kepada informan. Dalam metode wawancara ini dilakukan 

secara mendalam dan bertahap pada Tokoh Masyarakat dan Penyuluh 

Agama di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha kabupaten Konawe. 

3. Telaah Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen seperti foto-foto kegiatan dan lembar tanya jawab  

pada masyarakat di Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Baghdad adalah proses mencari dan menyusun 

data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 
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dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn dengan pola, 

memilih mana yang penting dan yag akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.46 

Penulis dalam menganalisis data menggunakan 3 tahapan yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction), semua data di lapangan dirangkum dan 

memililih hal-hal yang pokok, mengarah pada fokus permasalahan dalam 

penelitian ini. 

2. Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat  

3. Verifikasi data (conglution), yaitu teknik analisis data yang dilkakukan 

oleh penulis dalam rangka mencari makna data dan menyimpulkannya. 

F. Pengecekan Keabsahan Data  

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain  diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga 

data yang telah ada disaring kembali dan diuji kelayakannya untuk 

mendapatkan hasil data yang valid, aktual dan terpercaya. William Wiersen 

mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data dari berbgai sumber dengan 

beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.47 

                                                           
46 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta, 2005), h. 45.  
47 Sugiono Soekanto, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantittif dan R & D, (Bandung: 

CV Alfabeta, 2006), h. 270-274.   
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Dalam pengecekan keabsahan data digunakan trianggulasi sebagai 

berikut: 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak. 

2. Trianggulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


