
38 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah Field Research yang berarti 

penelitian lapangan, yakni secara langsung mengadakan pengamatan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan tugas akhir. 

Penelitian lapangan disini mencoba mengkaji secara terperinci sekaligus 

mendalam dari aktivitas remaja dalam hal perilakunya pada daerah komplek 

pemakaman di Jalan Pemajatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banja 

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Kualitatif yang berarti suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, 

yang dimana untuk mengetahui sikap ataupun perilaku remaja pada daerah 

komplek pemakaman tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjeknya remaja didaerah komplek pemakaman Jalan Pematang 

Panjang kecamatan gambut kabupaten banjar. 

2. Objek penelitian 
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Objek penelitiannya ialah perilaku keberagamaan remaja di daerah 

komplek pemakaman di Jalan Pematang Panjang Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar. 

Dalam hal ini penulis membatasi hanya pada fokus remaja berumur 13-21 

tahun yang menjadi objek penelitian 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

  Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan data 

penunjang. 

a. Data pokok meliputi: 

1) Perilaku keberagamaan remaja 

a) Ibadah sholat 

b) Pengamalan ibadah puasa 

c) Akhlak 

d) Kegiatan sosial kegiatan keagamaan 

2) Faktor Yang mempengaruhi perilaku keberagamaan remaja 

a) Faktor Internal: 

(1)  Pengalaman Pribadi 

(2)  Pengaruh emosi 

b) Faktor Eksternal: 

(1)  Lingkungan keluarga 
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(2)  Lingkungan sekolah 

(3)  Lingkungan masyarakat 

b. Data penunjang meliputi: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian 

2) Jumlah penduduk  

3) Keadaan sarana dan prasarana. 

2. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden yaitu para Remaja di sekitar komplek pemakaman. 

b. Informan yaitu orang tua, ketua RT, Lurah Kelurahan Gambut, warga 

Jalan Pematang Panjang sekitar komplek pemakaman. 

c. Dokumenter, data yang diperoleh dari hasil catatan yang berkaitan 

dengan data yang diperlukan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengiring 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi, teknik ini digunakan penulis untuk melakukan pengamatan 

secara langsung kelokasi penelitian terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

2. Wawancara, teknik ini digunakan untuk menggali data dengan cara 

langsung dengan responden dan informan dalam mengumpulkan data. 
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3. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh 

data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian dan data 

penunjang lainnya. 

 

Table 3.1. Matrik Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

NO Data Sumber Data TPD 

1 Data pokok meliputi: 
a. Data pokok meliputi: 

1) Perilaku keberagamaan remaja 

a) Ibadah sholat 

b) Pengamalan ibadah puasa 

c) Akhlak 

d) Kegiatan sosial kegiatan 

keagamaan 

2) Faktor Yang mempengaruhi 

tambahi pendukung dan 

penghambat 

a) Faktor Internal: 

(1)  Pengalaman Pribadi 

(2)  Pengaruh emosi 

b) Faktor Eksternal: 

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Lingkungan sekolah 

(3) Lingkungan masyarakat 

 

Remaja, Orang 

Tua, Ketua RT, 

dan Tetangga 

sekitar 

 

Remaja, Orang 

Tua, Ketua RT, 

dan Tetangga 

sekitar 

Remaja, Orang 

Tua, Ketua RT, 

dan Tetangga 

sekitar 

 

 

Observasi, dan 

Wawancara 

 

 

 

Observasi, dan 

Wawancara 

 

Observasi, dan 

Wawancara 

2 Data penunjang meliputi: 

a. Gambaran umum lokasi penelitian 

b. Jumlah penduduk  
c. Keadaan sarana dan prasarana. 

Perangkat 

Kelurahan, dan 

Warga sekitar 

Observasi, 

Wawancara, dan 

Dokumentasi 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data yang telah terkumpul, penulis menggunakan 

teknik sebagai berikut: 
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a. Editing yaitu penulis  mengecek kembali kelengkapan dan 

kesempurnaan dari data yang diperoleh apakah sudah sesuai atau 

belum. 

b. Koding yaitu penulis memberi kode-kode tertentu terhadap jawaban 

responden. 

c. Klasifikasi yaitu setelah selesai melakukan koding penulis melakuakan 

pengelompokan data sesuai dengan jenisnya sehingga mudah dianalisa 

dan mudah disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam peneliti. 

 

2. Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriftif kualitatif, yaitu dengan cara mengetahui perilaku 

keberagamaan remaja (studi kasus daerah komplek pemakaman di jalan 

pematang panjang kecamatan gambut kabupaten banjar) dari data yang 

diperoleh. sedangkan dalam mengambil kesimpulan penulis menggunakan 

metode induktif. 

 

F. Prosedur Penelitian  

  Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur atau tahapan yang 

dilalui yaitu: 

1. Tahap pendahuluan 
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a. Penjajakan kelokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

c. Mengajukan Desain proposal 

2. Tahap persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal skripsi 

b.  Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar 

c. Mohon surat riset kepada dekan fakultas Tarbiyah 

d. Menyampaikan surat riset ke lokasi penelitian 

e. Mempersiapkan pedoman pengumpulan data 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan  

b. Melaksanakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentar. 

c. Mengolah, munyusun, dan menganalisis data. 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Menyusun laporan penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan 

perbaikan hingga disetujui. 

c. Hasil penelitian yang telah disetujui siap diajukan kesidang 

munaqasyah untuk diuji dipertanggungjawabkan. 


