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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian metodologi menurut istilah metode ialah cara atau jalan 

yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Metodologi secara 

bahasa berasal dari bahasa yunani yaitu “methodos” dan “logos“. Kata “logos” 

berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Penelitian ini berjenis deskriptif, 

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualiatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang 

ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
37

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat dusun padang tarap desa muara jalai 

Kecematan Kampar Utara Kabupaten Kampar. waktu penelitian yaitu dimulai 

dari pengajuan proposal terhitung Januari - April 2017. 
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C. Sumber Data 

Untuk menjaring data-data yang diperlukan maka penelitian 

menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Data Primer, Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti  dari sumber pertamanya.
38

  Terkait dengan penelitian ini, 
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data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 

b. Data Skunder, yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-

media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
39

Dalam penelitian ini penulis mengunakan informan penelian 

sebanyak 6(enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua IRMA, dan 1 

(satu) orang wakil IRMA, dan 1 (satu) orang Sekretaris IRMA, dan 1 (satu) 

orang imam masjid, dan anggota IRMA 2(dua) orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi   

observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tampa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
40

 Adapun  

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengamati secara langsung materi program kegiatan pembina       

akhlak remaja desa  muara jalai. 
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b. Mengamati secara langsung observasi pembinaan akhlak remaja 

masjid at-taqwa dusung padang tarap desa muara jalai. 

c. Mengamati secara langsung fungsi dalam pembinaan akhlak 

remaja pada ikatan remaja masjid at-taqwa dusun padang tarap 

desa muara jalai. 

d. Mengamati secara langsung kegiatan pembinaan akhlak remaja 

pada ikatan remaja masjid at-taqwa dusun padang tarap desa 

muara jalai. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui  hal-hal  dari  

responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. 

Wawancara dilakukan kepada pihak IRMA, kader dari Program 

pembinaan akhlak remaja desa muara jalai, ketua IRMA, wakil IRMA,  

sekretaris IRMA, imam masjid, dan anggota IRMA Desa Muara Jalai. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses memperoleh data penelitian dalam 

bentuk surat-surat, catatan harian, cendramata laporan dan lain sebagainya. 

Sifat utama dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi 
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peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi 

diwaktu silam.
41

 Adapun pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah  

a. Mengumpulkan arsip-arsip dari Program pembinaan akhlak remaja 

pada ikatan remaja masjid yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

b. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara yang sudah 

dilasksanakan oleh pembinaan akhlak remaja. 

c. Mengumpulkan foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh 

pembinaan akhlak remaja pada ikatan remaja masjid. 

d. Mengumpulkan foto-foto yang berhubungan dengan kegiatan 

pembinaan akhlak remaja masyarakat kemasyarakatan.  

 

 

F. Validitas Data 

  Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah 

digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau 

kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data 

yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat 

kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan: 

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mandapatkan data secara mendalam, di samping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama 

dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 
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sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, 

atau berpura-pura. Dalam hal ini peneliti memusatkan diri pada persoalan 

Program Pembinaan Akhlak Remaja Pada Ikatan Remaja Masjid At-

Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai. 

2. Triangulasi, adalah pengecekan data dari berbagai sumber denagan 

berbagai waktu.
42

 Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kebenaran data 

yang memanfaatkan suatu yang lahir diluara data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data. Penelitian 

penelitian melakukan triangulasi denagan melakukan pengecekan data atau 

informasi yang diperoleh dilapangan  baik dengan cara membandingkan 

(misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), dan tentunya 

semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informan yang 

diperoleh dalam penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasian data, memilah-milahkan menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang 

lain. 
43

 

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga  lebih mudah dimengerti 
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peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Jika data tersebut kualitatif, maka deskritif data ini dilakukan dengan 

menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskiripsikan apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba 

sepintas.
44

 Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, 

maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriftif. Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

analisis data dalam penelitian kualitatif, dilkukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawacara, penelitian sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban dan diwawancarai, bila jawaban yang 

diwawancari setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data 

yang dianggap kridibel
45

 

2. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan 
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polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

3. Paparan data 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.
46

, 

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara 

sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan 

cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data 

tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 
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