
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus (case study) yaitu suatu metode penelitian yang 

bertujuan menggambarkan secara tepat suatu gejala dalam masyarakat. Penelitian 

ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka, sehinga laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan yang mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo resmi 

lainnya. 

Data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

berguna untuk menggambarkan suatu realitas dan kondisi sosial masyarakat, 

yakni apa yang dituturkan orang, baik secara lisan maupun tulisan, apa yang 

dilakukan secara fundamental bergantung pada hasil pengamatan dalam kawasan 

sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Pengumpulan data dan informasi mengenai bagaimana pola pendidikan 

agama Islam pada anak yang orangtuanya berbeda agama, peneliti menetapkan 

lokasi penelitian di kabupaten Konawe, kecamatan Uepai dengan fokus pada 
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Kelurahan Uepai. Adapun alasan mengapa peneliti ingin meneliti ditempat 

tersebut karena beberapa alasan: 

3.2.1.1 Lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal sehingga mudah dijangkau dan 

ekonomis; 

3.2.1.2 Lokasi tersebut representatif untuk dijadikan lokasi penelitian karena 

dilokasi tersebut banyak terdapat fenomena kawin campur yakni 

perkawinan beda agama atau keluarga dengan multi religion; 

3.2.1.3 Lokasi tersebut memiliki masyarakat yang multikultur yang sangat 

friendly ketika menerima kedatangan mahasiswa peneliti sehingga 

memudahkan peneliti mendapatkan data dan cocok dijadikan lokasi 

penelitian.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Proses penelitian ini dimulai dari tanggal 10 Maret 2020 sampai 

dengan tanggal 26 Juni 2020. 

3.3 Sumber data 

3.3.1 Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang 

diambil langsung dari para informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang dalam hal ini pasangan suami istri yang berbeda 

agama dan anak dari orangtua beda agama dan sumber lain yang 

mendukung hasil penelitian. 

3.3.2 Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para 

informan akan tetapi melalui dokumen. (Sugiyono, 2011, h. 137). Data 

sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen dari keluarahan 
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mengenai data jumlah dan agama penduduk, foto-foto wawancara dan 

hasil-hasil penelitian terdahulu  yang dapat menunjang penelitian ini. 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian kualitatif, maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu: 

3.4.1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan keterlibatan 

langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hai dari subjek yang menjadi obyek 

penelitian. Menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, 

hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain sebagainya (Hasyim Hasanah, 2016, 

h. 36). 

3.4.2. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat. Pada saat 

peneliti melakukan wawancara, peneliti dipandu dengan pedoman wawancara 

dana lat perekam suara.  

3.4.3. Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai 

hal-hal berupa catatan, buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang 

berkaitan dengan pola pendidikan agama islam pada anak yang orangtuanya 

berbeda agama. 
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3.5   Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni 

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk 

menemukan dan mendeskripsikan tentang pola pendidikan agama Islam pada 

anak yang orangtuanya berbeda agama di Kelurahan Uepai Kecamatan Uepai. 

Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang ada. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, 

sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui 

tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display data) 

dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan ( Sugiyono, 2011,h. 246). Data yang 

dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Pengumpulan data  

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang 

sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data 

melalui pencarian data selanjutnya.  

3.5.2 Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis menggolongkan dan memilih beberapa data 

yang penting yang berkaitan dengan pola pendidikan agama Islam pada anak yang 

orangtuanya berbeda agama di Kelurahan Uepai. Data yang telah direduksi 
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kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan 

penelitian. Dengan begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

3.5.3 Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan 

sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Hubermen dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif (Sugiyono,2011 

,h. 249). 

Penyajian data, yaitu data yang sudah diorganisir secara keseluruhan. Data 

yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah guru, peserta didik, sarana dan prasarana 

disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang sifatnya kualitatif seperti 

sikap, prilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

3.5.4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang dapat 

diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara 

mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat 

mengurangi kualitas penelitian. 
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Gambar 5.1 Bagan Model Analisis Data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

3.6. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu 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, h. 33). 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 
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3.6.2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

 

 


