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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriprtif kualitatif yaitu jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. Akan tetapi data-datanya berupa kata-kata  yang berasal dari 

wawancara, catatan laporan, dokumen dan lainnya, atau penelitian yang di  

dalamnya  mengutamakan pendeskripsian secara analisis tentang suatu peristiwa 

untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut (Lexy J. 

Moleong, 2002) 

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti akan 

menganalisis dan menguraikan hasil penelitian mengenai metode pengasuhan 

orang tua terkait pemberian pendidikan seks pada anak yang berusia sekitar 6 

hingga 12 tahun berdasarkan fakta yang terjadi. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dipilih karena 

masyarakat di lokasi ini memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-

beda.  

3.2.2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pelaksanaan 

seminar proposal, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan April di tahun 2020. 
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3.3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis mengklasisfikasikan jenis data menjadi dua 

bagian yaitu : 

3.3.1. Data primer 

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang 

diambil langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah orang tua yang 

memiliki anak usia 6-12 tahun. 

3.3.2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga untuk 

mengumpulkannya tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data 

sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung 

atau penguat dari data primer atau data utama baik berupa data kepustakaan yang 

memiliki korelasi dengan pembahasan objek penelitian, maupun sumber-sumber 

relevan yang mendukung objek penelitian ini yang berkaitan dengan peran ibu 

dan ayah sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan seks. Dalam hal ini 

data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan, dokumen lain baik itu 

skripsi, jurnal, dan lain sebagainya, serta wawancara dengan lingkungan, saudara, 

tetangga, anak, juga hasil observasi langsung yang dapat menunjang penulisan 

penelitian.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (field 

research) yaitu peneliti mengumpulkan data  dengan mengadakan penelitian 

langsung pada obyek yang  di teliti dengan menggunakan berbagai instrument 

sebagai berikut: 
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3.4.1. Observasi 

Kegiatan observasi adalah proses pencatatan secara sistematik terhadap 

kejadian-kejaadian, perilaku, obyek-obyek, yang dilihat dan hal  lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Lexy J. 

Moleong, 2002). 

Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mendapatkan 

data-data yang mudah diamati secara langsung, misalnya peristiwa atau kejadian-

kejadian yang terjadi di lapangan, seperti bagaimana kehidupan sehari-hari 

narasumber, bagaimana interaksi anak dan narasumber yakni orangtua, dna lain 

sebagainya. 

3.4.2. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi 

langsung dengan sumber data dengan cara bertanya langsung kepada para orang 

tua yang memiliki anak berusia 6-12 tahun (data primer) yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi (Nasution, 1996). Dalam melakukan wawancara langsung 

ini dibutuhkan keahlian dan kejelian dalam melontarkan pertanyaan dan 

memahami masing-masing jawaban responden, hal ini karena setiap jawaban dari 

responden harus dimengerti dengan baik sehingga tidak ada kesalahan dalam 

penulisan hasil dari penelitian nantinya. 

Maka yang perlu disiapkan yaitu instrumen pertanyaan-pertanyaan yang 

disusun secara rapi dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang diperlukan pada saat 

wawancara yaitu mengenai pelaksanaan pendidikan seks anak berusia 6-12 tahun, 

metode ayah dan ibu dalam menyampaikan pendidikan seks anak usia 6-12 tahun, 

hambatan yang di alami dalam menyampaikan pendidikan seks anak usia 6-
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12tahun, serta cara memberikan pendidikan seks kepada anak usia 6-12 tahun 

apakah ada perbedaan dalam proses pemberian pendidikan seks baik ayah dan 

juga ibu. 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu mengacu pada material (bahan) yang digunakan 

sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan 

peran orantua dalam memberikan pendidikan seks seperti foto dan rekaman. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung (verbal) 

atau face to face. 

Berdarkan tiga tahap di atas maka pada tahap selanjutnya mengumpulkan 

data lalu di reduksi dan disajikan kemudian disimpulkan. Data yang diperlukan 

untuk penelitian yaitu jumlah keluarga yang memiliki anak usia 6-12 tahun, letak 

geografis dan gambaran umum lokasi penelitian.    

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu: (Sugiyono, 2013: 

265) 

3.5.1. Reduksi data 

Semua data yang diperoleh dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, 

dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting. 
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3.5.2. Display data 

Teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh yang jumlahnya 

masih dapat dikuasai dan dipilih secara fisik. Membuat display merupakan 

analisis pengambilan keputusan. 

3.5.3. Verifikasi data 

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari 

makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan menarik 

kesimpulan. 

3.6. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan 

untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu 

(Sanafiah Faisal, 2001). Dalam penelitian ini, ditetapkan pengecekan keabsahan 

data untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang digunakan 

adalah teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut: (Lexy J. Moleong, 2002) 

a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda 

yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan. 

c. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan informan 

kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang 

diberikan di waktu siang atau sore. 


