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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu “penelitian dengan 

menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati”1. Di samping itu, 

penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar dan menekankan pada deskripsi 

alamiah.

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano 

Kabupaten Muna, pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan agar pengambilan data 

penelitian tidak mengalami banyak hambatan, karena mudah melakukan akses pada 

pemerintah dan masyarakat setempat. Di samping itu, terkait dengan efektivitas dan 

efesiensi kerja saat penelitian utamanya tenaga, waktu dan biaya. Waktu pelaksanaan 

penelitian adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak  bulan Juni sampai bulan Agustus 

2017.

C. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan sebelum proposal ini diseminarkan, dan berlanjut pada 

tahap penelitian lapangan hingga bulan kedepan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Dengan keterangan waktu dari bulan Juni sampai Agustus 2017

1 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya,1996  h. 3
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D. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu  data yang diperoleh dari informan kunci dalam hal ini orang 

tua anak yang bekerja sebagai tukang ojek

2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari informan tambahan atau orang 

kedua, Lurah Tampo, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Imam Tampo, Anak 

Tukang Ojek.

E. Sumber Data

Sumber  data penelitian ini adalah Orang Tua Anak Yang bekerja Sebagai 

Tukang Ojek, Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Masyarakat, Imam Tampo, 

Anak Tukang Ojek yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian mengunakan metode:

1. Obsevasi, yakni mengamati berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. 

Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan pola asuh orang tua dalam medidik 

agama anak pada keluarga tukang ojek di Kelutahan Tampo Kecamatan 

Napabalano Kabupaten Muna.

Adapun cara-cara yang dugunakan dalam melakukan observasi adalah 

sebagai berikut:

a) Menyiapkan instrumen observasi, dengan merangkum atau mereviw 3 

pola asuh yang dikemukakan oleh H. Zahara Idris dan Lisma Jamal.

b) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau pakar.
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c) Merevisi item yang tidak standar.

d) Membuat janji dengan respondent yang akan di observasi.

e) Melakukan observasi dari jam 8 sampai jam 10 dan pada sore hari 

dari jam 3 sampai jam 4 karena pada jam-jam tersebut para 

respondent mempunyai waktu untuk di observasi.

f) Menceklist point jika dilakukan dan yang jika tidak dilakukan.

2. Interviw, yakni melakukan tanya jawab secara lansung dengan sejumlah informan 

yang diyakini mengetahui persis permasalahan yang diteliti. Informan yang dituju 

adalah Orang Tua Anak yang kerja nya sebagai tukang ojek, Lurah Tampo, Tokoh 

Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat setempat.

Adapun cara-cara yang dugunakan dalam melakukan Interviw adalah sebagai 

berikut:

a) Menyiapkan instrumen Interviw dengan merangkum atau mereviw 3 

pola asuh yang dikemukakan oleh H. Zahara Idris dan Lisma Jamal.

b) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau para pakar.

c) Membuat janji dengan respondent yang akan di interviw.

d) Melakukan interviw, dalam proses interviw semua percakapan 

direkam untuk menjaga keaslian data.

e) Memutar kembali rekaman dan merevis item yang tidak standar.

3. Dokumentasi, semua laporan atau dokumen yang berhubungan dengan 

pembahasan masalah yakni tentang Pola Asuh Orang Tuan Dalam Mendidik 

Agama Anak Pada Keluarga Tukang Ojek di Kelurahan Tampo Kecamatan 
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Napabalano Kabupaten Muna. Ini akan dilakukan dengan cara, mencatat atau 

menyalin kembali sumua data yang diperoleh guna menjaga keaslian dan 

keakuratan data.

G. Tekhnik Analisis Data

1. Observasi.

Cara menganalisis data obsevasi adalah sebagai berikut:

a) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing.

b) Merevisi item yang tidak standar.

c) Menceklist point-point yang penting.

2. Interviw.

Cara menganalisis data Interviw adalah sebagai berikut:

a) Memutar kembali rekaman. 

b) Mengambil point-point penting.

c) Merevisi point-pont yang tidak standar.

Pengolahan data interviw yakni dilakukan dengan cara memberi warna pada 

point-point penting atau pada pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua yang 

berfropesi sebagai tukang ojek dan dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data 

dan setelah data lapangan terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif analisis datanya menggunakan tahapan reduksi data, display data 

dan ferivikasi data. Sebagaimana oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono yang 

menyatakan bahwa “aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display 

dan conclution drawing/verivication”.2
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Data-data mengenai Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Agama Anak Pada 

Keluarga Tukang Ojek dianalisis dengan reduksi dengan cara membuat abstraksi 

sebagai rangkuman isi. langkah berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan 

penyajian data untuk proses kategorisasi, sebelum pada penarikan kesimpulan perlu 

dilakukan ferivikasi data dengan mengecek keabsahan data.  

a. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data dicek dengan beberapa metode, sebagaimana diungkapkan 

Sugiono bahwa : 

“Uji krebilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 
antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 
dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 
negatif dan member check”.3  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan, yakni peneliti kembali kelapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara dengansumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti dapat mengetahui tingkat 

validitas dan kredibilitas data yang pernah diperoleh

2. Meningkatkan ketekunan, yakni peneliti mengadakan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, guna mengetahui validitas data yang diperoleh 

sebelumnya.

3. Triangulasi adalah pengecetan data dari berbagai sumber dengan cara-cara dan 

waktu tertentu. Ada dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber data adalah 

2 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung,  Al-Fabeta, 2005,  h. 89
3 Ibid., h. 368



35

pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari 

sumber data, dan triangulasi tehnik yakni pengujian kredibilitas data dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.


