
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

yang bertujuan mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam menanamkan akhlak 

anak usia dini di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa. 

Berdasarkan rumusan  masalah yang telah diteliti maka penelitian ini dapat 

digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

termaksud dalam jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis 

serta menafsirkan data yang sudah ada (Hadi, 1987, h. 3). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Lasalepa Kec. Lasalepa. Adapun sasaran dari 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Lasalepa tepatnya yang bermukim di RT 01 

RW 02. Penelitian ini berlangsung selama ± 2 bulan  dimulai dari bulan Juni 

sampai dengan bulan Agustus 2021. 

3.3 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini yaitu di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa 

Kecamatan Lasalepa. Peneliti turun langsung dilapangan dengan tujuan mencari 

data tentang “Pola Asuh Orang Tua Dalam Penanaman Akhlak Anak Usia Dini 
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Di RT 01 RW 02 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa”. Yang menjadi fokus 

utama dalam penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki anak usia 4-6 tahun 

yang ada di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi 

masyarakat yang akan diteliti. Dalam proposal ini, peneliti mengamati 

lebih dalam tentang pola asuh yang diberikan orang tua dalam 

menanamkan akhlak  kepada anaknya. Dalam observasi  yang menjadi 

obyek adalah anak usia 4-6 tahun. Dalam hal ini, peneliti memantau 

atau melihat sejauh mana pola asuh yang diterapkan orang tua yang 

berhasil ditanamkan kepada anak.  

2) Wawancara 

Yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mengadakan tanya jawab 

langsung kepada informan dalam hal ini orang tua yang memiliki anak 

usia 4-6 tahun yang menjadi objek dalam penelitian ini guna 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun 

proposal penelitian ini. Dalam wawancara peneliti ingin mengetahui 

bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak untuk berakhlak yang 

baik, seperti bagaimana cara anak berkomunikasi dengan orang yang 

lebih dewasa atau yang lebih tua dari anak tersebut, bagaimana cara 

anak mengerjakan shalat 5 waktu, mengenali ciptaan tuhan, 

menyayangi ciptaan tuhan, dan mensyukuri ciptaan tuhan dengan 
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memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang bersangkutan. 

Wawancara sendiri dilakukan pada pagi dan malam hari mengingat 

profesi dari para informan yang berbeda. 

3) Dokumentasi 

Pengambilan data dengan tata cara dokumentasi. Dokumentasi yang 

digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dalam melakukan 

penelitian. Peneliti mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh 

anak saat berinteraksi dengan orang tua maupun kegiatan lain. 

3.5 Teknis Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Sugiyono (Nuning 

Indah Pratiwi, 2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017) 

menjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:  

1) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memillih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

Selanjudnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

2) Penyajian Data 

Menurut Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017)  Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

3) Kesimpulan 

Menurut Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017) kesimpulan adalah 

langka terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban 

terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan 

kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang data menjawab 

permasalahan yang ada.  

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017) dalam memperoleh keakuratan 

dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Trianggulasi menggunakan 3 

macam cara dalam pengecekan data, yaitu sumber, teknik dan waktu. 
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1) Trianggulasi Sumber 

Menurut Patton dalam (Nuning Indah Pratiwi, 2017) bahwa trianggulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

2) Trianggulasi Teknik  

Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017) trianggulasi ini menguji 

kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi untuk 

memastikan data nama yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau 

dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapat data yang 

dianggap benar. 

3) Trianggulasi Waktu 

Sugiyono (Nuning Indah Pratiwi, 2017) waktu juga sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Trianggulasi waktu menguji 

kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, 

wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan 

kepastian data. 


