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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana obyek penelitian 

dikaji serta dideskripsikan berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, 

Sugiyono menyatakan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, diguanakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

pursposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.49 
 

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam penelitian ini ditekankan 

pada pengumpulan data-data obyektif di lapangan mengenai peran tokoh agama 

Islam dalam pembinaan akhlak remaja di Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya 

Kabupaten Buton. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya 

Kabupaten Buton. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan 

Oktober sampai Desember 2016. 

C. Sumber Data 

Sumber data meliputi objek penelitian berdasarkan variabel sebagaimana 

diuangkap oleh Lexy Moleang bahwa sumber data utama dalam penelitian 

                                                           
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2007), h.15 
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kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data-data seperti 

dokumen dan lain-lain.50 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu tokoh 

agama, tokoh masyarakat, aparat desa, serta remaja yang ada di Desa Kokoe 

Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau hasil 

observasi lapangan di Desa Kokoe Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi (pengamatan) 

Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung dan cermat 

terhadap kegiatan tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja seperti melatih 

azan kepada remaja, Membaca al-Qur’an, dan Mendengarkan Ceramah. serta 

beberapa obyek pendukung lainya seperti sarana dan prasarana keagamaan. 

b. Interview (wawancara) 

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada 

informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun hal-hal yang 

diwawancarai adalah peran tokoh agama islam dalam pembinaan akhlak remaja, 

kegiatan-kagiatan pembinaan keagamaan, proses pembinaan remaja yang 

dilakukan oleh tokoh agama, hambatan-hambatan serta upaya pencegahannya. 

 

                                                           
50 Lexy Moleang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 

h,112 
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c. Dokumentasi  

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan kebutuhan peneliti dalam bentuk pencatatan maupun pengambilan gambar 

tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan remaja. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah analisis data menurut 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa teknik analisis data yang digunakan 

ada tiga yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.51 

a. Reduksi data, yaitu semua data di lapangan di analisis serta dirangkum, dipilih 

hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. 

b. Display data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan agar data yang 

diperoleh dalam jumlah banyak dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik dan 

dibuat dalam bentuk kartu. Teknik ini sebagai bagian dari proses analisis 

pengambilan keputusan. 

c. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari 

makna data yang dianggap masih kurang. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini,penulis menggunakan 3 

macam tringgulasi yaitu: 

1. Tringgulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama, dengan 

                                                           
51Ibid, h. 92 
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menggunakan observasi, partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, 

untuk data yang serempak. 

2. Tringgulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama, dari satu sumber dapat pula dilakukan 

observasi, wawancara, dan memperolah dokumentasi, sehingga kredibilitas 

data lebih akurat. 

3. Tringgulasi waktu, yaitu waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah memberikan data yang valid sehingga 

lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

 


