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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Kirk dan Miller dalam ( Albi A. dan Johan S. 2018) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal 

yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman 

manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus 

pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna. 

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan 

metode ini sangat tepat untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan peran 

orang tua dalam membentuk karakter anak, karena metode kualitatif digunakan 

untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertentu, kemudian penelitian 

kualitiatif dilakukan melalui mendengar, pandangan partisipasi terkait dengan 

persepsi terhadap fenomena yang akan diteliti secara holistik yaitu cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata untuk menggali data dan informasi yang 

diperlukan. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ialah di Desa Unaasi Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten 

Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan 

yaitu bulan Maret sampai dengan April 2021. 

Suka duka selama peneltian ini dilakukan: sukanya adalah penulis lebih 

dikenal oleh masyarakat setempat, bisa lebih akrab dengan masyarakat setempat, 
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dan lebih banyak anak-anak yang mengenal penulis. Dukanya adalah penulis 

kesulitan saat melakukan wawancara karena kuranngnya pemahaman masyarakat 

setempat tentang pendidikan, kemudian peneulis menemukan bahwa di tempat 

penelitian tersebut sangat membutuhkan sarana/prasarana pendidikan. 

3.3. Informan Penelitian 

Informan merupakan subjek data primer dalam penelitin. Pemilihan 

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, salah satunya disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu orang tua 

(Ayah/Ibu) yang memiliki anak (usia 6-13 tahun), kemudian anak (usia 6-13 

tahun)di Desa Unaasi Jaya, dan tokoh agama (Guru mengaji) di Desa Unaasi Jaya. 

Adapaun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada 

dan memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu meliputi buku ilmiah, 

jurnal, artikel, observasi, dan dokumentasi. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara yaitu: 

3.4.1. Wawancara 

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung (Usman dan Purnomo, 2011:55). Wawancara yaitu metode 

pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan 

informan yang berpedoman pada lembar wawancara yang telah 

disediakan.Teknik yang digunakan calon peneliti yaitu wawancara terstruktur, 

yang mana dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan 
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instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama. 

Dalam penelitian  inimenggunakan wawancara yang dilakukan secara 

langsung atau tatap muka (face to face). Dalam tekhnik wawancara ini peneliti 

melakukan wawancara dengan santai dan luwes agar tidak terlalu tegang dan 

formal tanpa mengesampingkan keseriusan, serta peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

ditunjukan kepada informan.sebelum peneliti turun lapangan untuk melakukan 

penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan surat izin meneliti kepada pihak desa agar tidak terjadi kesalah 

pahaman. Setelah surat izin untuk melekukan penelitian telah diterima oleh 

pihak desa, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan. 

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti membuat kesepakatan waktu 

melakukan wawancara dengan informan, Sebelum melakukan wawancara 

peneliti melakukan negosiasi dengan narasumber agar narasumber berkenan 

menjawab pertanyaan dari peneliti dengan jujur. Proses wawancara 

berlangsung dengan baik, hal yang dilakukan peneliti yaitu terlebih dahulu 

peneliti memberikan penjelasan kepada informan mengenai tujuan peneliti 

melakukan wawancara tersebut, kemudian ketika wawancara berlangsung 

peneliti menggunakan bahasa sehari-hari seperti sedang bercerita atau 

bertukar pikiran sehingga informan tidak merasa seperti diintrogasi atau 

dipaksa. 

Peneliti melalukan wawancara kepada10 orang tua, 10 orang anak dan 

1 orang tokoh agama dari lokasi penelitian. Peneliti merekam setiap 
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wawancara yang dilakukan dengan menggunakan hand phone. Setelah 

peneliti melakukan wawancara, peneliti mendengarkan hasil rekaman dan 

menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk tulisan.  

3.4.2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015: 203).  

Teknik pengumpulan data observasi di gunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Dari 

segi proses pelaksanaanya observasi di bagi menjadi participant observation 

(observasi berperan serta), dan non participantobservation (observasi non 

partisipan). Didalam observasi non partisipan terdapat dua golongan yaitu 

observasi terstruktur dan observasi tidak trstruktur. 

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa metode observasi adalah 

pengamatan tentang fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi di gunakan 

bila penelitian berkenan dengan prilaku manusia dan diselidiki secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Dalam penelitian ini mengunakan observasi non partisipan, sebab 

dalam berlangsungnya penelitian peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data seperti catatan kegiatan dan untuk mengamati bagaimana 

peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. 

3.4.3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen (Usman dan Purnomo, 2011: 69). 
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Dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar yaitu foto, gambar hidup. Dokumen yang bebentuk karya yaitu karya 

seni, patung, film. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode 

dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang daerah lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah desa dan struktur pemerintahan desa Unaasi Jaya. Dengan 

adanya data tersebut maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan 

lebih menjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diteliti dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yang 

peneliti akan lakukan adalah menganalis data. Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dangan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, mejabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat  kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang asing. 

Adapun analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pengalian data 

dilakukan melalui deskripsi objek dan situasi, dokumentasi pribadi, catatan 

lapangan, fotografi (Sugiyono,2009:335). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa analisis data adalah 

proses mencari atau menyusun secara sistematis berupa kata-kata, tulisan maupun 

lisan yang di peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian 
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membuat kesimpulan supaya mudah dipahami. Miles and Hubermant 

mengemukakan ada tiga jalur kegiatan yaitu data reduction (Reduksi Data), data 

display (penyajian data), menarik kesimpuan. 

3.5.1. Reduksi Data 

Reduksi data dalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Lukas 

(2002:338). 

Seperti telah dikemukakan, makin lama penelitian dilapangan, maka 

jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Prosesnya reduksi data yaitu 

peneliti, memilih dan memfokuskan data yang akan di teliti. Maka tahap 

pertama yang penelitiakanlakukan adalah memilih, merangkum, dan 

memfokuskan yang berkaitan dengan peran orang tua dalam pendidikan 

karakter anak. Dengan teknik reduksi data maka data akanmemberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap peran orang tua dalam pendidikankarakter 

anak di Desa Unaasi Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. 

3.5.2. Display Data 

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan 

reduksi data (Djamal,2015:148). 

Dengan mendisplaykan data (penyajian data) maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah data tentang peran 
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orang tua dalam pendidikan karakter anak di reduksi, maka langkah 

selanjutnya peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif dari 

sekumpulan informasi yang berasal darihasil reduksi data. Penyajian data 

dalam bentuk naratif tersebut akan memudahkan peneliti dalam memahami 

masalah yang terjadi dilapangan. 

3.5.3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah 

memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis serta penjelasan dari data 

yang telah diperoleh. 

3.6.Uji Keabsahan Data 

Teknik menjamin keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan 

kualitas penelitian. Dalam hal ini maka harus digunakan teknik-teknik untuk 

memeriksa data yang memuat tentang usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan data. Untuk itu perlu di uji kredibilitasnya, adapun cara atau teknik 

mengecek kredibilitasnya adalah dengan triangulasi. 

Teknik yang digunakan dalam mengecek keabsahan data yaitu triangulasi.  

Triangulasi adalah teknik mendapat data dari tiga sudut yang berbeda atau tenik 

pengumpulan data yang berarti peneliti tidak hanya menggunakan satu teknik saja 

tetapi menggabungkan (Djamal, 2015:93). Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu 

triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu (Sugiyono, 2009:368) 

3.6.1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk mendapatkan data dari 

sumber yang bebeda dengan teknik yang sama.  

3.6.2. Triangulasi waktu  
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Triangulasi waktu merupakan teknik yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya 

dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono,2009:368).  


