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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan deskriptif 

kulitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data 

tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data-data tersebut 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) 

“Rumbai” Pekanbaru, Jl.Sekolah No.160 Rumbai Pesisir. Waktu penelitian ini 

dari bulan Januari sampai bulan Juli 2017. 

 

C. Sumber Data 

Untuk menjaring data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan 

dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah : 

1. Sumber Primer  

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan 

pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

atau instansi terkait.
31

 Adapun sumber data primer yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berasal dari panti sosial bina remaja rumbai, 

baik secara Struktural maupun Non-Struktural.  
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2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-

buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang 

sedang diteliti dan dikaji.
32

 

 

D. Informan Penelitian 

Adapun Informan (Narasumber) penelitian ini berjumlah 6 orang, yang 

terdiri dari 1 orang pimpinan (PLH) PSBR “Rumbai” Pekanbaru Suyono, 

S.Sos,M.Si, 1 orang pembimbing agama PSBR “Rumbai” Pekanbaru 

Muhammad Toher,S.Ag, 2 orang Pembina  PSBR “Rumbai” Pekanbaru Jaeni 

Dahlan,S.ST dan Yustisia Dwi Putra, S.ST, serta 2 orang anak panti sosial 

bina remaja (PSBR)“Rumbai” Pekanbaru, Erlan Saputra dan Jasmila Pratiwi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematik fenomena-fenomena 

yang di selidiki.
33

 Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang 

ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian 

dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap  penting 
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guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada penelitian ini yaitu 

Metode Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina 

Remaja (PSBR) “Rumbai” Pekanbaru 

b. Wawancara  

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara 

Tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian.
34

 Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh 

informasi data tentang masalah yang diteliti secara akurat. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip ,buku-buku, dan notulen dari rapat 

serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.
35

 

Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi 

dan keabsahan objek penelitian. 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, 

karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.
36

 Menguji kredibilitas 

data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi.  

Teknik Triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan 

cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang 
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didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 

mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-

sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. 

Sugiyono membedakan empat macam Triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu , 

maka ditempuh langkah sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil penelitian 

itu digabungkan sehingga saling melengkapi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun 

data-data tersebut dan kemudian melakukan analisis data. Metode analisis data 

adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 
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dengan melakukan perincian terhadap objek yang diteliti atau dengan cara 

penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilih-milih antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna memperoleh 

kejelasan.
37

 Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi , kemudian diuraian dalam bentuk  

deskripsi-narasi dari data-data tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Matter B, Milles Hubermen , analisis 

data kualitatif dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu:
38

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan pengabstraksian, serta proses penstrarpormasian 

data-data kasar yang di dapat dari catatan-catatan tertulis dilokasi 

penelitian yang dalam hal ini yaitu Panti Sosial Bina Remaja Rumbai. 

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat 

kode-kode yang diperlukan (mengkode), menelusuri tema, dan membuat 

gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai 

penyusunan akhir laporan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu 
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mengamati. Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk 

deskripsi-narasi tentang  Metode Pembinaan Akhlak Remaja Putus 

Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai. 

c. Verifikasi 

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-

catatan lapangan dengan cara menelah kembali dan dengan bertukar 

pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya 

yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Atau dengan kata lain, verifikasi merupakan usaha memunculkan 

makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan 

kecocokannya dengan validitas penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif, deskriptif merupakan gambaran atau melukiskan objek-objek 

permasalahan berdasarkan fakta, secara sistematis, memberi analisis secara 

cermat, kritis, dan mendalam terhadap objek kajian dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan.
39

 Sehingga diharapkan dengan metode ini 

penulis dapat mendiskripsikan Metode Pembinaan Akhlak Remaja Putus 

Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Rumbai” Pekanbaru, yang 

selanjutnya menganalisa dengan kebenaran bukti yang ada. Dalam hal ini 

analisis difokuskan pada Metode Pembinaan Akhlak Remaja Putus Sekolah di 

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Rumbai” Pekanbaru. 
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