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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti pembinaan akhlak 

remaja oleh orangtua di desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
1
 

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang 

bermaksud untuk membuat diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian yang diamati, diteliti dengan pengamatan yang dilakukan serta informasi 

yang didapatkan.
2
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44 
 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah orangtua yang memilki anak remaja 

berusia 12 sampai 18 tahun dan remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun yang 

tinggal di desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembinaan akhlak remaja oleh orangtua 

dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembinaan akhlak remaja 

oleh orangtua di desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. 

 

C. Desain Penelitian 

Dengan menggunakan kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini ialah analisis standar sarana dan 

prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan 

penyusunan instrumen penelitian. 
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2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai 

human instrument mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam pada 

subjek atau informan penelitian. 

3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam 

terhadap subjek atau informan penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penulisan ini terdiri dari data pokok dan data 

penunjang. 

a. Data Pokok 

Data tentang pembinaan akhlak remaja oleh orangtua di desa Mahela 

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi: 

1) Akhlak kepada Allah Swt. 

2) Akhlak kepada sesama manusia, meliputi akhlak kepada diri sendiri, akhlak 

kepada orangtua, akhlak kepada teman, dan akhlak kepada guru. 

Data tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembinaan 

akhlak remaja oleh orangtua di desa Mahela Kecamatan Batang Alai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meliputi: 

1) Latar belakang pendidikan orangtua 
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2) Waktu yang tersedia 

3) Faktor lingkungan 

b. Data Penunjang 

Data Penunjang ialah data pelengkap yang dianggap penting dan bersifat 

mendukung data pokok. Data ini berhubungan dengan kondisi objek lokasi 

penelitian, yang meliputi: 

1) Sejarah singkat desa Mahela 

2) Letak dan luas wilayah 

3) Jumlah penduduk 

4) Lembaga pendidikan 

5) Tingkat pendidikan penduduk 

6) Sarana dan prasarana kesehatan 

7) Tenaga kesehatan 

8) Tempat ibadah 

9) Mata pencaharian penduduk 

10) Pemerintahan desa 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, data digali melalui sumber 

data yang meliputi: 

a. Responden, yaitu 6 orangtua yang memiliki anak remaja 12 sampai 18 tahun 

dan 6 remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun yang tinggal di desa Mahela 

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
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b. Informan, yaitu selain responden yang memberikan keterangan mengenai data 

yang diteliti, yaitu keluarga terdekat dan tetangga. 

c. Dokumentasi, yaitu data tertulis mengenai gambaran umum lokasi penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan 

secara langsung ke lokasi penelitian. Terutama untuk menggali data yang 

berkenaan dengan pembinaan akhlak remaja oleh orangtua di desa Mahela. 

2. Wawancara 

Teknik ini sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Dalam hal 

ini peneliti melakukan dialog langsung dengan orangtua tentang pembinaan 

akhlak remaja kepada anak mereka. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini peneliti menggali data tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti, khususnya dengan gambaran umum lokasi penelitian 

Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan data 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Matrik Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data TPD 

1. Pembinaan akhlak remaja oleh 

orangtua di desa Mahela: 

a. Akhlak kepada Allah Swt. 

b. Akhlak kepada sesama 

manusia, meliputi akhlak 

kepada diri sendiri, akhlak 

kepada orangtua, akhlak 

kepada teman, dan akhlak 

kepada guru. 

Responden Observasi 

Wawancara 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pembinaan akhlak 

remaja oleh orangtua di desa 

Mahela: 

a. Latar belakang pendidikan 

orangtua 

b. Waktu yang tersedia 

c. Faktor lingkungan 

Responden Observasi 

Wawancara 

3. Gambaran umum lokasi penelitian: 

a. Sejarah singkat Desa 

Mahela 

b. Letak dan luas wilayah 

c. Jumlah penduduk 

d. Lembaga pendidikan 

e. Tingkat pendidikan 

penduduk 

f. Sarana dan prasarana 

kesehatan 

g. Tenaga kesehatan 

h. Tempat ibadah 

i. Mata pencaharian penduduk 

j. Pemerintahan desa 

Kepala Desa Observasi 

Dokumenter 

Wawancara 
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data ini ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti 

yaitu: 

a. Editing, teknik ini digunakan untuk meneliti dan mengolah kembali jawaban-

jawaban responden, sehingga siap disajikan. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan macam atau jenis 

tertentu, menguraikan data-data tersebut dalam bentuk narasi, dan selanjutnya 

data-data tersebut dianalisis dengan analisis diskriptif kualitatif. 

2. Teknik Pengolahan Analisa Data 

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis diskriptif kualitatif yaitu 

dengan menggambarkan keadaan data dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga 

akan terlihat pembinaan akhlak remaja oleh orangtua  di desa Mahela Kecamatan 

Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti melalui beberapa tahapan. 

Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Observasi ke lokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

c. Mengajukan proposal penelitian 
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2. Tahapan Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal 

b. Merevisi proposal berdasarkan hasil seminar 

c. Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian 

d. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang bersangkutan 

3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden untuk menggali data 

b. Melakukan wawancara, observasi untuk mengumpulkan data dokumentasi 

c. Pengolahan data dan analisis data 

4. Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan hasil laporan penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan disetujui 

c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi untuk diujikan dan disempurnakan 

pada sidang munaqasah skripsi 

 


