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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas 

dengan tujuan menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya pernah 

diketahui.
62

 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara 

sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu 

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil 

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan buka hanya 

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.
63

Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan pedekatan penelitian kualitataif deskriptif, 

maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objektif yang alamiah. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi 

Kabupaten Wakatobi. Sasaran penelitian ini adalah ibu tunggal dan anaknya. 

Adapun penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan 

April sampai Juni 2018. 
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C. Sumber dan Jenis Data 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari 

purposive sampling (penunjukan langsung)  yaitu dengan menentukan satu atau 

lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan 

pendukung lainnya sebagaimana yang dikatakan Hunaini Usmani. 

Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (snowball) 

secara bertujuan (purposif) sampai data yang di kumpulkan dianggap 

memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian kualitatif ialah 

peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrumen (instrumen kunci).
64

  

Dalam penelitian ini sumber data yang di maksudkan adalah : 

1. Data primer  

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data dan data ini diperoleh dari sumber pertama baik melalui 

wawancara langsung maupun dengan cara yang lain. Adapun yang menjadi 

pusat data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Tunggal di Kelurahan 

Waetuno dan Anak dari Ibu Tunggal. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk mendukung 

data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

data dari buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, dokumentasi pribadi 

berupa foto yang berkaitan dengan pola asuh ibu tunggal pada anak dalam 

membentuk akhlak anak. Beberapa diantara sumber sekunder yaitu adalah data 

mengenai ibu tunggal yang didapatkan dari ketua RT di Kelurahan Waetuno. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Teknik observasi, yaitu merupakan pengamatan langsung dimana peneliti 

mengamati secara langsung situasi dan kondisi serta kegiatan pada ibu 

tunggal. Observasi yang dilakukan adalah mengenai kegiatan ibu tunggal 

dalam memberikan  pola asuh pada anak dalam membentuk akhlak. Di 

antara hal yang diamati kemudian adalah interaksi di antara ibu tunggal 

dengan anak dan cara pengasuhan ibu tunggal dalam membentuk akhlak. 

Sebelum peneliti turun langsung kelapangan peneliti sudah melakukan pra 

observasi terhadap ketiga informan. Dimana dari ketiga informan peneliti 

lebih banyak melihat kegiatan sehari-hari ibu tunggal yang bernama Mida 

karena kebetulan dia adalah tetangga peneliti dan peneliti akrab dengan 

kerabatnya. Mida adalah salah satu ibu tunggal yang bekerja keras untuk 

mencukupi kebutuhan anak-anaknya, karena selain bekerja di sebuah 

perhotelan yang ada di Desa Patuno dia juga membuat roti untuk dijual 

demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalau Mida tidak masuk 

kerja maka waktu luangnya akan diisi dengan membuat roti untuk dijual 

secara keliling dan di simpan di depan rumah untuk dijual. Mida termasuk 

ibu yang selalu membiasakan anaknya untuk mengerjakan pekerja rumah 

seperti halnya mencuci baju, memasak dan lain-lainnya, tapi anaknya yang 

bernama Nuru kalau sudah disuruh untuk mencuci baju pasti banyak 
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alasannya apalagi kalau lagi kumpul sama teman-temannya. Kalaupun dia 

mau mencuci baju pasti banyak bicaranya biar dia sudah mencuci pasti 

masih mengomel sendiri.  

2. Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

topik tertentu.
65

Untuk memperoleh data mengenai peran ibu tunggal dalam 

membentuk akhlak anak maka peneliti akan melakukan wawancara pada 

ibu tunggal mengenai pola asuh yang diberikan dalam membentuk akhlak 

anak, kendala yang dihadapi ibu  tunggal dalam membentuk akhlak anak. 

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan ketiga informan ibu 

tunggal peneliti menggunakan bahasa daerah dan dicampur dengan bahasa 

Indonesia pada saat proses wawancara berlangsung. Pertama peneliti 

menwawancarai ibu tungga Nia dilakukan pada hari selasa pada tanggal 25 

Mei dimana wawancara dilaksanakan dirumah ibu tunggal Nia 

dilaksanakan diteras rumah ibu tunggal. Pada saat melakukan wawancara 

peneliti ditemani oleh ibu peneliti dalam melakukan wawancara dengan 

ibu tunggal Nia, pada saat peneliti kerumah ibu tunggal Nia lagi membantu 

tetangganya yang sedang melaksanakan acara pernikahan akhirnya peneliti 

meminta bantuan anaknya untuk panggilkan ibunya ketika ibu tunggal Nia 

datang maka peneliti menjelaskan maksud tujuan peneliti disini untuk 

melakukan wawancara terkait tugas akhir dari peneliti. Setelah 

memberitahukan alasannya peneliti mulai melakukan wawancara. Setelah 
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melakukan wawancara dengan ibu tunggal Nia pada tanggal 25 Mei 2018 

maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu tunggal Bahi 

yang berselang satu hari setelah melakukan wawancara dengan ibu tunggal 

Nia. Dimana peneliti melakukan wawancara dengan ibu tunggal Bahi pada 

saat belum berangkat kerja di karenakan ibu tunggal Bahi mendapatkan 

shift malam. Wawancara dilaksanakan pada hari minggu sore pada tanggal 

27 dirumah ibu tunggal Bahi di ruang tamu setelah saya menyampaikan 

apa alasan saya melakukan wawancara dengan ibu tunggal Bahi baru kita 

memulai proses wawancara dan peneliti menanyakan beberapa 

pertanyaaan kepada ibu tunggal Bahi untuk dijawab. Proses wawancara 

yang dilakukan peneliti terhadap ketiga informan dilakukan hanya 

berselang satu hari setelah melakukan wawancara dengan informan yang 

lainnya. Wawancara yang dilakukan dengan Mida pada saat dia tidak 

bekerja dan melakukan proses wawancara di rumah peneliti pada malam 

hari pada saat wawancara berlangsung dirumah peneliti ada ibu dan bapak 

peneliti. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada ibu 

tunggal Mida yaitu: Wana umpa na peran nu ina kene tanggungjawab nu 

ina ako te keluarga terutama ako te ana (peran dan tanggung jawab ibu 

terhadap anggota keluarga terutama anak itu seperti apa), lalu Mida 

menjawab to jari ina ya to didik e na anah pake cara leama hale to tumpue 

dhi ngajia(sebagai seorang ibu ya harsu  mendidik anak dengan baiik 

seperti menyuruh mengaji).  
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3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data-data ibu tunggal beserta anak 

yang diasuhnya,  sebab menjadi ibu tunggal, pekerjaan yang dilakukan 

oleh ibu tunggal, status pendidikan anak yang diasuh oleh ibu tunggal, 

arsip dan dokumentasi kegiata-kegiatan selama proses observasi yang 

dilakukan peneliti.  

E. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan berupa pengolahan data hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. 

Langkah-langkah prosedur analisis sebagai berikut : 

1. Reduksi data, yaitu semua data yang dilapangan akan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 

penting. Dimana data yang diambil di Kelurahan Waetuno tentangnama-

nama kepala Kelurahan yang pernah memimpin,  jumlah penduduk 

keadaan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Waetuno dan data 

pendidikan orang tua Kelurahan Waetuno. Dari jumlah kartu keluarga 

sebanyak 412 sementara untuk kepala keluarga dengan seorang kepala 

keluarga perempuan sebanyak 17 orang. Peneliti disini hanya mengambil 3 

narasumber dari 17 ibu tunggal dikarenakan hanya 3 orang yang bisa 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait pola asuh 

yang diberikan oleh ibu tunggal dalam membentuk akhlak anak. 

2. Display data, yaitu teknik yang dilakukan peneliti agar data yang diperoleh 

banyaknya jumlah data dapat dikuasai dengan pilihan agar dapat mudah 

dipahami. Setelah mendapatkan data dari Kelurahan Waetuno maka 
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selanjutnya peneliti akan memisahkan antara data yang menyangkut nama-

nama kepala kelurahan dengan jumlah penduduk, keadaan mata 

pencaharian dan data pendidikan orang tua agar peneliti mudah memahami 

berapa data yang menyangkut jumlah penduduk, kaeadaan mata 

pencaharian dan data jumlah pendidikan orang tua di Kelurahan Waetuno. 

3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan menyimpulkan. Dimana peniliti 

menjelaskan makna dari setiap data yang di ambil oleh peneliti dan 

menyimpulkan data-data yang diperoleh selama penelitian.  

F. Pengecekan Keabsahan Data/Trianggulasi 

Trianggulasi yaitu pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada utuk kepentingan pengecakkan, sehingga 

data yang telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan 

hasil data yang valid dan aktual terpercaya. 

William Wiersen mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan 

waktu.
66

 

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai 

berikut : 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan 
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dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Peneliti 

dalam proses penelitian menggunakan pengecekan keabsahan data dengan 

menggunakan Trianggulasi teknik dimana disini peneliti melakukan 

wawancara dengan ibu tunggal dalam memperoleh data-data yang 

menyangkut pola asuh yang dilakukan ibu tunggal dalam membentuk 

akhlak anak dan disertai dengan pengambilan dokumentasi pada saat 

wawancara. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti bisa melakukan teknik 

wawancara yang sama dengan informan yang berbeda jika data yang 

diperoleh dari informan yang satu belum memenuhi kebutuhan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


