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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
38

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pawan Hulu Kecamatan 

Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.Waktu penelitian ini selama 6 

bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai Desember 2016. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti  dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer 

didapatkan dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data  kepada  pengumpul  data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  
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observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi 

tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif.Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian 

ini adalah para tokoh masarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh 

pemerintahan desa serta orang tua remaja di Desa Pawan Hulu Kecamatan 

Rambah Kabupaten Rokan Hulu.Informan dalam penelitian dari tokoh agama 

berjumlah 2 orang, dari tokoh pemerintah berjumlah berjumlah 2 orang, dari 

remaja Desa Pawan berjumlah 2 orang. Informal penelitian ini semuanya 

berjumlah 6 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diproleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan 

diselidiki.
39

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

strategi tokoh masyarakat dalam membina perilaku keagamaan remaja Desa 

Pawan Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 
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2. Wawancara 

 Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung (face 

to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
40

 Proses interview 

(wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang strategi 

tokoh masyarakat dalam membina perilaku keagamaan remaja Desa Pawan 

Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang 

dilakukan.Sedangkaninforman bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara.Meskipun demikian, informanberhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,  

agenda dan sebagainya.
41

 

F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. 

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang  
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didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika 

diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.
42

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian.
43

Penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 
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