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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.1 Maksudnya adalah data yang diperoleh melalui 

wawancara, catatan lapanagn dan dokumen pribadi yang sesuai dengan kondisi 

objektif selama kegiatan penelitian sedang berlangsung, kemudian data tersebut  

dideskripsikan dan diolah oleh peneliti untuk dikembangkan dalam bentuk 

konsep-konsep secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung hingga 

berakhirnya penelitian untuk memperoleh data yang valid dan akurat  mengenai 

kepedulian orang tua dalam mengimplementasikan nilai pendidikan agama Islam 

pada anak. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Anggondara Kecamatan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Mei 

2019.  

 
1 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung:PT Remaja 

Rosda Karya, 2010), h.3 
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C. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah orang tua dan 

anaknya yang berumur antara 7 – 12 tahun. Berikut ini rincian informan tersebut: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian(Orang tua dan Anak) 

 

No. Nama Ayah Nama Ibu Nama Anak 
Jenis 

kelamin 
Umur 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Usman 

 

Nurdin 

 

Azwar 

 

 

Syamsul 

 

Nadi. S 

 

Abdul 

Sahid 

 

Marlan 

 

Iksan Syarif 

 

Suriani 

 

Pit Agus. L 

 

Sirkam 

 

Siti Aisyah 

 

Khuznul 

 

Lina 

Suprianti 

 

Zahra 

 

Mawiyah 

 

Andi Bese 

 

 

Turiyah 

 

Narmawati 

 

Nurlina 

 

Surya 

 

Sri Ajeng 

Salma Ashari 

 

Ragis 

 

Khalilah J. 

Tamburaka 

 

Khonita 

 

Adelia 

 

Thina Az-

Zahra 

 

Ardan 

 

Aura salsabila 

 

Melani 

 

Bella puspita 

 

Ahmad Qoim 

Abdi. S 

Perempuan 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

 

 

Perempuan 

 

Perempuan 

 

Perempuan 

 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

 

Perempuan 

 

Perempuan 

 

Laki-laki 

12 Tahun 

 

12 Tahun 

 

9 Tahun 

 

 

12 Tahun 

 

10 Tahun 

 

9 Tahun 

 

 

12 Tahun 

 

10 tahun 

 

12 Tahun 

 

11 tahun 

 

10 Tahun 

Sumber: Data Penduduk Desa Anggondara 

Berdasarkan tabel tersebut, maka informan penelitian tersebut adalah 

orang tua dan anaknya yang berumur 7 – 12 tahun dan penulis menambahkan 

informan yang lain dengan maksud melengkapi pernyataan informan kunci, yakni: 

Miftahul Khofif (Guru TPA) dan Mira (Ibu Kepala Desa). 
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D. Jenis Data 

Dalam konteks penelitian ini yang menjadi sumber data ada dua yaitu data 

primer dan data skunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan peneliti yaitu 

orang tua dan anaknya yang berumur 7-12 tahun. 

2. Data Sekunder. 

Sumber data sekunder adalah  informasi pendukung yang diperoleh tidak 

langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori tentang kepedulian 

orangtua dan nilai pendidikan agama Islam, dan data lainnya yang relevan dengan 

kebutuhan dan tujuan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan field research (metode 

penelitian lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek 

penelitian di lapangan.2 Metode ini dilakukan dengan menggunakan teknik: 

1. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap 

berhubungan dengan topik yang diteliti. Mengamati kegiatan orang tua dan 

anaknya terkait pendidikan agama Islam.3 Penulis memulai mengadakan 

observasi mulai dari pembuatan proposal dengan cara turun langsung di 

 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 42 
3 Ibid., h. 226 
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lapangan dengan melihat kepedulian orang tua kepada pendidikan agama 

Islam pada anaknya. 

2. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya 

jawab langsung dengan informan penelitian dimana peneliti sebagai pencari 

informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada informan.4 Penulis mengadakan wawancara kepada 

responden (orang tua dan anak) secara terbuka maupun tertutup tergantung 

kesepakatan bersama antara penulis dan informan.  

3. Dokumentasi yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-

dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang didapatkan langsung 

dari lapangan.5 Dokumentasi ini masih erat kaitannya dengan observasi 

dimana data lapangan yang di observasi dapat di dokumentasikan dalam 

catatan penulis. 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Penulis mencari data melalui wawancara dan observasi langsung, 

serta dokumentasi di desa Anggondara Kecamatan Palangga, 

kemudian melaksanakan pencatatan data. 

2. Reduksi Data 

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya 

direduksi yaitu Menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan 

 
4 Ibid., h. 231 
5 Ibid., h. 240 
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penarikan kesimpulan. Jika yang diperoleh kurang lengkap maka 

penulis mencari kembali data yang diperlukan dilapangan.6 

3. Sajian Data 

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi 

yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan 

pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun cara menentukan keabsahan data dalam upaya mendapatkan data 

yang valid peneliti hanya menggunakan salah satu cara yaitu kredibilitas yang 

antara lain sebagai berikut: 

1. Perpanjang pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan 

pengamatan, wawacara lagi dengan sumber data yang pernah di temui maupun 

yang baru sehingga terbentuk support, yaitu semakin terbuka dan saling 

mempercayai 

 
6 Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 16 
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2. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan sehingga lebih cermat 

dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat di 

rekam secara pasti dan sistematis 

3. Teknik Triangulasi. 

Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.7 Triangulasi 

terdiri dari triangulasi sumber, metode, dan waktu.  

a. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda.  

b. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data 

observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang 

telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data 

akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini.  

c. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang  berbeda.8 

 

Dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data dengan 

cara triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang di sampaikan informan yang satu dengan 

informan yang lainnya. Kemudian penulis juga perlu melakukan triangulasi 

metode, dimaksudkan untuk membandingkan hasil data observasi dengan data 

hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini. 9 

 

 
7 Lexy J. Moleong, Op. cit., h. 330 
8 Ibid., h. 331 
9 Sugiyono, op. cit.,h. 270 
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