
BAB III 

METODOLGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya 

dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata dan gambar 

bukan angka. ( Anggito, 2018. h. 11). 

Adapun tujuan peneliti menggunakan jenis deskriptif kualitatif ini agar 

dalam proses penelitian mampu memperoleh data dari orang-orang yang 

bersangkutan baik secara lisan ataupun tulisan. Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan fokus penelitian tersebut 

yaitu Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak di Desa 

Talaga 2 Kabupaten Buton Tengah. 

Jadi dengan menggunakan pendekakatan dan jenis penelitian diatas di 

dalam laporan nantinya akan disertai kutipan-kutipan yang diambil dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumen yang menggambarkan fenomena. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talaga 2 Kecamatan Talaga Raya, 

Kabupaten Buton Tengah. Penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung 

selama 3 bulan. 
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3.3 Data dan Sumber 

Data-data yang dikumpulkan, penulis klarifikasi menjadi 2 macam, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Sumber data primer. 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data pada pengumpul data. Data primer diperoleh dari orangtua, anak dan 

kepala desa talaga 2 yang berkaitan dengan upaya orangtua dalam 

pembentukan karakter disiplin anak di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton 

Tengah. 

3.3.2 Sumber data sekunder 

Sumber data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari sumber-sumber data 

yang mendukung dan melengkapi data-data primer, diambil dari buku-buku, 

laporan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. 

(Sugiyono, 2018. h. 54). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Nurul Zuriah (2006) mengemukakan bahwasanya dalam sebuah penelitian 

disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga memerlukan pemilahan 

tentang teknik dan alat pengumpulan data yang relevan dengan jenis dan model 

penelitian mengingat penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 
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Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu : 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2008. h. 48). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mengamati 

dan mencatat secara sistematis tentang pola asuh orang tua dalam membentuk 

karakter anak. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan walaupun dimasa pandemi covid-19, 

tidak menjadi faktor penghambat dalam proses penelitian, dan tanggapan 

informan terhadap peneliti berjalan sesuai yang diinginkan, sebelum melakukan 

observasi dengan informan dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti membuat 

kesepakatan waktu melakukan pengamatan dengan informan, kemudian 

memberikan penjelasan kepada mereka tujuan peneliti melakukan observasi 

tersebut. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam untuk 

mendapatkan informasi secara detail atau lebih mendalam. Melalui wawancara ini 

bisa diketahui pola asuh orang tua dalam membentuk karakter disiplin anak 

dirumah. Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. (Moleong, 201. h. 30). 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. metode ini tidak begitu sulit, karena apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. (Arikunto, 2013. 

h. 57). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian 

kualitatif deskriptif yaitu mengacu pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman, yaitu. 

3.5.1 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
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3.5.2 Display (penyajian data) merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu 

kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. 

3.5.3 Verification (penyimpulan data) adalah penjelasan tentang makna data 

dalam suatu konfigurasi yang secara khas menunjukkan alur kasualnya 

sehingga dapat diajukan proporsi-proporsi yang terkait dengannya. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menghindari data yang tidak 

valid. Pengecekan kebsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi, yaitu dalam pengecekkan keabsahan data maka peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai cara untuk memastikan keakuratan data dengan menggunakan 

triangulasi sebagai berikut: 

3.6.1.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.6.1.2 Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3.6.1.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.


