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BAB III 

KONTEKS PENELITIAN 

 

3.1 JenisPenelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data faktual 

dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas 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. 

Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati (Moleong, 2008). 

Jadi, penulis dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif dengan informan 

untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu makna 

peristiwa interaksi, sehingga menghasilkan data yang baru mengenai hasil 

penelitian yang ditemukan. 

3.2 Lokasi Dan WaktuPenelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pudaria Jaya Kecamatan 

MoramoKabupaten Konawe Selatan. Dipilih nya lokasi ini didasarkan dari 

observasi  diawal sesuai dengan karakter yang dikehendaki oleh judul yang 

diajukan yang meliputi ragam pola pembinaan dan pencegahan kenakalan remaja  
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di desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kecamatan Kabupaten Konsel. 

Penelitian ini dilakukansampai batas  pengumpulan data tercukupi 

sejakdisetujuinya proposal penelitianini oleh dewan penguji. Dengan 

memperpanjang hasil penelitian yang dilakukan  selama kurang lebih enam bulan.  

3.3 SumberData 

 

Penelitian ini adalah penelitian pengamatan dan pengakuan yang bertumpu 

pada sumber data yang berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situation. 

Sumber data penelitian yang penerpannya dilakukan pada jenis penelitian 

kualitatif. Jadi, yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua, 

tokoh masyarakat atau orang yang berkompoten yang memberikan data yang valid 

terhadap objek penelitian yang dianggap sebagai informan kunci (human 

instrument) dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data.  

Dalam penelitian ini sumber data menggunakan dua jenis data: 

 

3.3.1 Dataprimer 

 

Data primer, dalam penelitian lapangan, data primer merupakan 

data utama yang diperoleh dan diamati  langsung dari para informan yang 

dalam hal ini adalah orang tua, tokoh masyarakat serta orang yang 

memahami serta  situasi terjadinya fenomena danfakta yang dibutuhkan 

berdasarkan fariabel judul dari penelitian ini. 

3.3.2 Data sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang bersifat mendukung yang 

bersumber dari dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan 

peneliti secara tidak langsung.  
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Sumber data ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, dengan menunjuk langsung informan yang dapat memberikan 

informasi yang valid dan akurat. Sampel yang dimaksud dalam peneltian 

ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 12-16 yang dapat 

memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitiann ini.   

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti pertama-tama mendatangi  

rumah warga dan meminta izin kesediannya menjadi informan dan diperbolehkan 

melakukan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan 

penelusuran referensi. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 

teknik sebagaiberikut: 

 

3.4.1 Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsunnya suatuperistiwa yang akan diselidiki. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan observasi partisipan 

(terlibat langsung pada kehidupan informan) untuk mengetahui pola asuh 

orang tua serta bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Pudaria Jaya. 

3.4.2 Wawancara 
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Wawancara adalah salah satu cara menggali data. Hal ini harus 

dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang detail dan valid. 

Menurut Burhan Bungil menyatakan bahwa: Wawancara mendalam adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab 

sambil bertatap muka antar pewancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

penelitian melibatkan orang yang memberi informasi terdiri dari orang tua, 

remaja dan masyarakat. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam 

adalah keterlibatan dalam kehidupan informan. Secara garis besar ada dua 

macam pedoman wawancara dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

3.4.2.1 Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja 

kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara 

dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. 

Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interview 

ini cocok untuk penelitian kasus. 

3.4.2.2  Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara 

tinggal membubuhkantanda v (checklist) pada nomor yang sesuai.  

Dari uraian di atas, dalam pengumpulan data dengan wawancara, 

peneliti telah melakukan in dept interview (wawancara mendalam) tentang 

pola asuh orang tua  dan kenakalan remaja. 

3.4.3 Dokumentasi 
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Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentasi, 

dan data yang relevan dengan penelitian. Pendapat di atas, dapat dipahami 

bahwa metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pola 

asuh orang tua, kenakalan remaja, serta profil dari tempat penelitian. Jadi, 

peneli mengunakan tehnik pengumpulan data dalam bentuk foto-foto dan 

laporan kegiatan.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebihmudah 

dibaca dan diiterpretasikan, Data-data yang berhasil dihimpun selamapenelitian 

lapangan kemudian di analisis dengan menggunakan pedoman tigatahap analisis 

data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip olehSugiyono, 

(Sugiono, 2012).Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 

analisisdata kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

meneruspada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.Untuk memperjelas 

penulisan inimaka penulis menetapkan metode analisis deskriptif yaitu 

menyajikan danmenganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahamidan disimpulkan.Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat 

deskriptifsehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi 

maupunmempelajari implikasi. (Azwar, 2010) 
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Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (data 

reduction),penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi(conclusion drawing/verification). 

3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

penelitianmelalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih 

lanjut, penajamanfokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, 

pengorganisasian datasehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai 

melakukan pengumpulandata secara keseluruhan.(Arifin, 2012). 

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data 

yangdilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami 

datayang telah diperoleh.Reduksi data dilakukan dengan memilih dan 

menyeleksisetiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi,kemudian mengolah dan menfokuskan semua data mentah agar 

lebih bermakna. 

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran 

keseluruhanatau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.Pada langkah 

ini, penulismenginterpretasikan hasil analisis dari wawancara dengan para 

informan melaluipenyajian data secara utuh.Hal ini dilakukan agar data 

tersebut dapat dipelaajaridan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan 

untuk memahami apa yangterjadi dan merencanakan karja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan 

berdasarkantemuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan 

bukti-buktiyang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal 

dengan verifikasidata. Penulis menyusun secara sistematis data yang sudah 

disajikan lalu berusahamenarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan 

fokus penelitian.Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring 

perkembangan dilapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, sekaligus dapatmenjawab rumusan masalah di awal  

3.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Maksud dan tujuan dari keabsahan data dan temuan ini adalah 

untukmengecek apakah laporan atau temuan yang diperoleh dalam penelitian 

tersebutbetul-betul sesuai dengan data.Untuk menjamin keabsahan data digunakan 

teknikkriteria derajat kepercayaan.Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) 

data diperlukan teknikpemeriksaan.Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan 

sejumlah criteriatertentu, (Moleong, 2012). Berdasarkan pendapat tersebut, agar 

data yang dikumpulkan darilapangan merupakan data yang sah, maka peneliti 

mengusahakan pengecekankeabsahan data sebagai berikut: 

3.6.1 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis mencari data 

yang sama dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
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dokumentasi, penerapannya yaitu dengan mengecek hasil wawancara 

dari berbagai informan. 

3.6.2 Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah 

orang tua dan pelajar. Selanjutnya, triangulasi waktu, artinya 

pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang dan 

sore..  

3.6.3 Melalui triangulasi teknik, sumber dan waktu tersebut, maka dapat 

diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. 

Kalau narasumber memberikan data yang sama, maka data tersebut 

dapat dikatakan kredibel/sah/benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


