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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut

Moleong, penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati”.1 Jadi penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji teori-teori yang

mendukung penelitian, tanpa dibuktikan dalam bentuk angka-angka dan penyelesaian

rumus. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pola asuh orang tua

dalam membina perkembangan moral anak pedagang di Pasar Baruga Kelurahan

Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Baruga Kelurahan Baruga

Kecamatan Baruga Kota Kendari, Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada

karakteristik tempat tersebut serta kemudahan peneliti dalam mendapatkan

informasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan agustus  sampai

Oktober 2014.

1 Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),
h. 3
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C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dalam

penelitian. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai

merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data

primer adalah semua fakta dan keterangan yang diperoleh dari para orang tua

yang memiliki anak dan berprofesi sebagai pedagang di Pasar Baruga, didukung

oleh pernyataan tokoh masyarakat,yang memili peran pada lingkup di kecamatan

Baruga Kota Kendari.

2. Sumber data skunder

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data

skunder dari dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis melalui internet,

Koran atau media lainnya. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi

yaitu dokumen-dokumen mengenai data tentang pasar baruga dan data-data

lainnyayang mendukung penelitian.
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D. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Interview

Interview yaitu “metode pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang

diperlukan”.2 Jadi wawancara tersebut dipergunakan untuk memperoleh informasi

atau data berupa ucapan, pikiran, gagasan, perasaan, dan fenomena atas obyek

yang diteli.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang

berupa pedoman wawancara yaitu instrument yang berbentuk pertanyaan yang

diajukan secara langsung kepada informan dan responden di tempat penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu “metode pengumpulan data dengan cara pengamatan

langsung pada objek penelitian kemudian mengambil kesimpulan”.3Teknik

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dan memberikan

gambaran tentang pola asuh orang tua dalam membina perkembangan moral anak

di pasar baruga kelurahan baruga kecamatan baruga.

2 Husaini Usmani dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, ( Jakarta: Bumi
Aksara, 1996 ), h. 7

3 Ibid
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3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.4 Jadi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat,

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

penelitian.

Pengambilan data melalui dokumentasi digunakan dalam penelitian ini

adalah untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pola

asuh orang tua dalam membina perkembangan moral anak di Pasar Baruga,

Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

E. Tekhnik Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan berupa data kualitatif, dan dianalisis dengan

menggunakan model interaktif. Dalam model analisis interaktif tersebut tiga

komponen yang akan digunakan untuk menganalisis data yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga komponen dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga

komponen tersebut berinteraksi. Jadi tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan

dataitu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

4 Ibid., h. 73
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Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat diawali dengan

cara :

1. Reduksi data (pemilihan data)

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan

data

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai

bahan penyajian data.

2. Penyajian data (display data)

Selanjutya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai

dengan bagan atau table yang memperjelas penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi data) adalah

hasil penelitian yang diungkap dengan kalimat yang singkat, padat, dan

mudah dipahami.

Langkah ini, dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

awal , didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang pasti.
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F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu

penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Untuk

memperoleh validitas tetap, peneliti menggunakan tekhnik triangulasi yaitu tekhnik

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari

kemungkinan adanya perolehan data yang bias, sehingga langkah yang dilakukan

adalah dengan triangulasi data yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yaitu : mengecek data

yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

2. Triangulasi tekhnik adalah pengujian kredibilitas data yaitu : mengecek data

pada sumber yang sama tetapi dengan tekhnik yang berbeda yaitu dengan

wawancara, observasi maupun tekhnik lain dalam waktu dan situasi yang

berbeda.

3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yaitu : pengecekan data

dilakkukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang dan sore hari.

Ketiga komponen diatas, perlu dilakukan untuk pemeriksaan terhadap

keabsahan data secara cermat dan teliti sehingga hasil penelitian dapat

dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengecekan keabsahan temuan itu

perlu dilakukan karena merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian

kualitatif.


