
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitataif ,dengan memberikan 

secara sistematis  mengenai fakta-fakta serta memberikan gambaran secara 

detail. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan As-Sohwah, di jalan Merpati 

Sakti No. 11c, Kelurahan Simpang Baru, Panam, Kecamatan Tampan, Kota 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-

persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

terhitung dari tanggal 11 September 2017. 

 

C. Sumber Data 

1. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lapangan, 

yaitu langsung didapati dari pembimbing agama yang berada di panti 

asuhan assohwah kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, 

dari panti asuhan maupun internet. 

 

D. Informan Penelitian 

Informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitain. Dalam 
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penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitaian, yaitu dengan memlilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Informen penelitian ini adalah Ustadz Dadhe Riawan dan Ustazah 

Midyasari selaku Pembimbing anak asuh dan tiga orang anak asuh yaitu, 

Alfiona, Muhammmad Dival, dan Yani Safitri yang penulis percaya dalam 

memberikan berbagai informasi mengenai permasalahan yang ada di Panti 

Asuhan As-Shohwah Kota Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalama penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:  

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

menegnai Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan 

Aktualisasi Diri Remaja di Panti Asuhan As-Sohwa Kota Pekanbaru 

2. Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan informasi atau 

orang yang diwawancrai, dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah disetujui oleh pebimbing skripsi. 

3. Dokumentasi, yaitu mendapatkan fatka-fakta penting yang berkaita dengan 

masalah yang diteliti dalam bentuk dokumen-dokumen. 
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F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai 

vasilidasi data. Teknik triangulasi adalah teknik penatikan keabsahan data 

dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan peneyelesaian atau sebagai pebanding terhadap data yang sudah 

ada. 

Adapun teknik triangulasi menurut denzim dalam Moleong, 2008: 

195 ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyedik dan teori.
28

  

Didalam penelitian ini menggunakan triangulasidengan sumber yang 

artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan oaring didipan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oaring-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan persepktif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandagan orang yang berpendidikan tinggi orang yang 

berada dan orang yang berda dalam pemerintahan. 

5. Membandikan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur dengan cara 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
29

 

Adapun cara yang penulis tempuh dalam menganalisis data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deksriktif kualitatif 

yakni data diperoleh disajikan dengan adanya kemudian data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga menghasilkan 

kalimat yang dapat dipahamai. 
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