
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu pengkajian yang mempelajari 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa 

menggunakan statistik.
28

 

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan  

deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan obyek apa adanya. Pendekatan ini sesuai dengan judul 

penulis yang meneliti tentang Minat Remajadalam Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan Di RW 03 RT 13 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Di RW 03 RT 13 Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan terhitung Juli 2016 – Desember 

2016. Adapun rincian waktu pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.  

                                                           
28 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, “Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian”, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal 26 
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Tabel 3.1 

Rincian Waktu Pelaksanaan 

No Kegiatan 

Bulan 

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 Pengajuan surat 

pembimbing  

v v                            

2 Proposal    v v v v v v v v v                  

3 Pengurusan 

surat riset 
            v v               

4 Penelitian 

lapangan 
               v    v v  v v     

5 Penyusuhan 

hasil penelitian 
                           v 

 

v 

 

 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penelusuran data. 

Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data 

yang kita perlukan dalam penelitian.
29

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data penelitian yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumbernya. 

b. Data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentukdokumen-

dokumen.
30

 

 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian, peran informan sangat penting dan perlu.Informan 

penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan informasi mengenai 

                                                           
29 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, “Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian”, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal 169. 
30Suryabrata, Sumadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 39. 
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obyek penelitian yang kita lakukan pada saat mengadakan kunjungan langsung 

ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.. Informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.2 

Informan Penelitian 

 

No Nama / Jabatan Informan 

1 Ilham Hanafi / Ketua Remaja Masjid Informan Kunci 

2 Jefri Yanto Informan tambahan 

3 Doni Putra S Informan tambahan 

4 Yadi Nugroho Informan tambahan 

5 Nur Syakinah Informan tambahan 

6 Rahmadhani Informan tambahan 

7 Khoirun Nasrun Informan tambahan 

8 Romi Juansyah Informan tambahan 

9 Fiqri Ardiansyah  Informan tambahan 

10 Nur Hasanah Informan tambahan 

11 Sulismawati Informan tambahan 

12 Adhelia Syafitri Informan tambahan 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu pengamatan yang berarti alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik dan 

repsentatif yang berkenaan dengan Minat Remajadalam Mengikuti 

Kegiatan Keagamaan Di RW 03 RT 13 Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan. 

2. Wawancara, merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
31

 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data-data 

dari catatan dan buku. 

 

F. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi.Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diingin. 
32

 

Untuk menjaga validitas data dan menguji hasil penelitian kualitatif, 

digunakan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi 

dilakukan dengan menggunakan sumber. Triangulasi sumber digunakan 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan 

dengan informan lainnya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan 

nanti yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan  

persentase, yaitu mengelola data yang masih dalam bentuk kata-kata atau 

simbol sesuai dengan yang didapat di lapangan. Teknik analisis dalam 

analisis kualitatif, yaitu: 

                                                           
31Drs. Yasril Yazid, dkk, “Metodologi Penelitian”, (Pekanbaru: Unri Press, 2009), hal 96. 
32 Suharsimi Arikunto,“Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis”, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hal 211. 



 27 

1. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
33

 

2. Model Data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model  data, 

model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk yang  paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah 

teks naratif.
34

 

3. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan  

Penarikan kesimpuan dan verifikasi, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
35

 

 

                                                           
33 Ibid, hal 338 
34 Emzir. Metodolgi Penelitian Kualitatif  Analisis Data, (Jakarta:  Rajawali Pers. 2011), 

hal 129-131 
35 Ibid, hal 345 


