
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, 

apabila data sudah terkumpul maka akan di klasifikasikan menjadi data 

kualitatif. Data yang bersifat kualitatif  di transformasikan ke dalam kata-kata. 

Teknik ini dikenal dengan nama deskriptif kualitatif. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Yang menjadi lokasi penelitian pada penulisan ini adalah kelurahan 

lipat kain jln.Soebrantas 

2. Waktu penelitia 

Waktu penelitian yang dilakukan tidak ditabasi karena penelitian 

ini semampu peneliti dalm melakukan penelitian ini.  

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer data yang diambil langsung dari subjek penelitian atau 

narasumber yaitu kelurahan sedangkan objeknya yaitu remaja yang berada 

di kelurahan lipat kain kecamatan kampar kiri 
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2. Data Sekunder 

Data sukunder adalah data yang diambil melalui bahan bacan 

seperti buku-buku teks serta data yang di peroleh dari perpustakaan 

dekumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian   

 

D. Imforman  Penelitian 

Adapun jumlah informent dalam penelitian ini adalah  sebanyak 20 

orang  remaja dengan satu orang key informen yaitu pak lurah 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu: 

1. Wawancara 

Yaitu mengambil pendapat dan informasi dari responden dengan 

mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dan pedoman 

wawancara disusun terlebih dahulu, dalam hal ini penulis menanyakan 

langsung kepada Remaja  

2. Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan 

penulis membuat catatan kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji 

dan dinilai secara baik untuk memperoleh data, dalam hal ini penulis 

mengamati secara langsung keadaan etika dan norma dilokasi penelitian 

yaitu Perubahan Perilaku Menyimpang  Remaja Usia 15-21  di Kelurahan 

Lipat Kain Melalui Pemahaman Nilai etika KeIslaman. 
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3. Dokumentasi 

Penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip 

yang dimiliki oleh Perubahan Perilaku Menyimpang  Remaja Usia 15-21  

di Kelurahan Lipat Kain Melalui Pemahaman Nilai etika KeIslaman. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitin kualitatif menggunakan konsep 

keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan kedalaman peneliti baik 

mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu 

muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti 

merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif tersebut. Sebab, 

penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (meaning) atau memahami 

gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai 

peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam. 

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi dengan 

sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, 
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arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar 

atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data 

yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.  

 

G. Teknik Analisis Data  

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Yang mana 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu 

digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan.
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