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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan kondisi nyata tentang “Peran Orang Tua 

dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini di Desa Malaringgi Kecamatan 

Laonti Kabupaten Konawe Selatan,” untuk ditelaah, ditafsirkan, dan diolah 

secara deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang dan konsepsi peneliti. 

 Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 

kasus. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menafsirkan kondisi atau keadaan pada objek penelitian. Pendekatan ini 

bertujuan menafsirkan dan menjabarkan dari objek yang diteliti. Pendekatan ini 

dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara dan dokumentasi.
93

 Oleh karenanya peneliti menggunakan 

pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran orang tua 

dalam pembinaan akhlak anak usia dini di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan. 
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B. Waktu dan Lokasi  Penelitian    

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 2 bulan  yakni dari bulan Juni samapi 

bulan Agustus, terhitung setelah proposal penelitian selesai di seminarkan dan 

mendapat izin penelitian sehingga dirangkum menjadi sekripsi. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawa Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

karakteristik wilayah yang relevan dengan permasalahan dalam judul serta 

kemudahan peneliti dalam mendapatkan informasi penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis dan sumber Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

para informan pada seluruh objek penelitian yang diperoleh. Sumber data 

primer penelitian ini dikhususkan pada masyarakat di Desa Malaringgi 

Kecamatan Laonti Kabupaten konawe Selatan, informan dalam penelitian ini 

yang pertama orang tua anak usia dini berjumlah 18 orang, anak usia dini 

sebanyak 21 orang, sedangkan informan pendukung antara lain Kepala Desa, 

Sekertaris Desa tokoh agama berjumlah 1 orang , tokoh adat 1 orang, tokoh 

masyarakat berjumlah 3 orang. 
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2. Jenis dan sumber Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, 

dokumen kantor Desa Malaringgi  dan referensi perpustakaan yang relevan 

dengan judul penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu mengamati berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. 

Fenomena yang dimaksud berkaitan dengan peran orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak usia dini di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan observasi dilakukan di Desa 

Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, yang dijadikan 

sebagai tempat penelitian. Observasi ini dilakukan sebagai sumber 

informasi tambahan yang terpercaya serta sarana untuk pendokumentasian, 

adapun objek observasi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan bermain, 

aktivitas orang tua dalam membina akhlak anak, faktor penghambat 

pembinaan akhlak anak, faktor pendukung serta solusi terhadap faktor 

penghambat pembinaan akhlak anak usia dini di Desa Malaringgi 

Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. 

2.  Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

sejumlah informan yakni orang tua anak, kepala Desa, tokoh agama, tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan anak yang diyakini mengetahui pemasalahan 

yang tengah diteliti mengenai peran oang tua dalam pembinaan akhlak 

anak usia dini di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe 
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Selatan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam 

(in depth interview), yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara mendalam 

dengan tujuan memperoleh jumlah data informasi yang banyak. Kegiatan 

wawancara dilakukan di Desa Malariggi Kecamatan Laonti Kabupaten 

Konawe Selatan pada saat oang tua tidak bekerja dan pada saat istirahat. 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi awal yang 

masih kurang lengkap dan untuk mendapatkan informasi secara lebih 

mendalam, komperhensif, akurat dan jujur. Adapun informan atau sumber 

data dari kegiatan wawancara ini yaitu Kepala Desa, tokoh agama, tokoh 

adat, oang tua anak usia dini, tokoh masyarakat dan anak. serta informan 

pendukung lainya seperti sekertaris Desa. 

3. Dokumentasi, yaitu mencari data yang dibutuhkan peneliti sebgai pelengkap 

penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencari tahu peran orang tua 

dalam membina anak usia dini di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti 

Kabupaten Konawe Selatan. Karena dokumentasi ini dapat dijadikan suatu 

bahan penelitian dalam hal pengambilan dokumentasi agar dijadikan suatu 

bahan ril yang dapat peneliti pertanggung jawabkan dalam mengambil 

suatu dokumentasi yang berkaitan dengan peran orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak usia dini, yakni pada saat pengambilan data melalu 

observasi dan wawancara, diperkuat dengan dokumentasi peneliti. 

kemudian dilaksanakna 4 kali berkunjung ditempat orang tua yang 
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mempuyai anak usia dini, kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat, serta 

tokoh masyarakat.    

E. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data 

   Setelah melakukan pengumpulan data penelitiakan melakukan pengolahan 

dan pengecekan keabsahan data. Dalam pengolahan dan pengecekan keabsahan 

data peneliti menggunkan teknik dari Milles dan Huberman
94

 sebagaimana 

dikutip oleh Hidayat, yang terdiri dari tiga bagian yaitu : 

1. Pengumpulan data, yaitu proses memperoleh dan mengumpulkan data 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data 

yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel penelitian dan 

dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Reduksi data, yaitu proses penelitian, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan penulis di lapangan. Selain itu reduksi juga 

dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan cara yang 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

3. Penyajian data, setelah peneliti melakukan reduksi data maka yang 

dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

atau sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah dalam 
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.  

F. Pengecekan Keabsahan Data 

  Pengecekan Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, teknik ini dilakaukan dengan menggunakan sesuatu selain data 

yang ada. Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data 

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi 

yaitu:  

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada 

sumber tersebut kita dapat melakukan observasi, wawancara, atau 

dokumentasi sampai datanya akurat. Pada penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara kepeda Kepala Desa, orang tua anak usia yang 

berjumla 18 orang, anak usia dini berjumlah 21 orang, tokoh agama 1 

orang, tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat berjumlah 4 orang serta 

sekertaris Desa yang ada di Desa Malaringgi,   untuk memperoleh data 

yang akurat. 

2. Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat 

diperoleh melalui wawancara lalu dicek melalui observasi ataupun 

dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan 
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diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

3. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data yang 

dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi dengan orang tua 

anak usia dini atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


