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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini  merupakan penelitian lapangan (field research) dengan

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang prosedurnya

menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati dengan kata berupa hasil  pengamatan, hasil

wawancara, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan,

tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.

Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai suatu

keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode

kualitatif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi seperangkat

kriteria untuk memberikan keabsahan dan hasil penelitiannya disepakati oleh

kedua belah pihak yaitu peneliti dengan subyek yang diteliti.48 Bentuk penelitian

ini akan mampu mengungkapkan berbagi informasi kualitatif dengan deskriptif

yang mampu memberikan gambaran realitas sosial sebagaimana adanya dan

relatif utuh.

48Lexy, J., Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya,
2006), h. 4-6
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan sebagai

lokasi untuk memperoleh data guna mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Penelitian dilakukan di desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe

Selatan dengan pertimbangan terletak ditempat yang sangat strategis sehingga

peneliti mudah untuk menjangkaunya. Penelitian ini akan dilaksanakan selama

kurang lebih 3 bulan setelah proposal ini disetujui.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan,

dapat berupa angka, lambang atau sifat. Menurut Webster New World Dictionary,

adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang

diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta

(bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.

Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Data yang baik adalah data

yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang

lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara

menyeluruh merupakan data relevan.49

49 http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html. Diakses
tanggal 06 Juli 2017
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh penulis berasal dari hasil

pengamatan langsung mengenai faktor penghambat dan  peran orang tua,  baik itu

aktivitas keseharian orang tua hingga pola asuh yang digunakan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis

yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat

penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber

pertama seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-

keterangan dari pihak-pihak terkait seperti orang tua, anak serta tokoh agama yang

berada di desa  Margacinta.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak

langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan

tema yang diangkat. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini

adalah data-data tertulis berupa buku-buku ataupun dokumen-dokumen terkait

dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah:
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1. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan mengajukan data

berupa pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung”.50 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara

berdialog langsung dengan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual.

Dialog juga dilakukan dengan anak dan tokoh agama terkait dengan masalah

peran orang tua serta kecerdasan spiritual anak. Namun dalam  wawancara yang

dilakukan oleh penulis hanya melibatkan sebagian kecil dari masyarakat di desa

Margacinta baik orang tua, anak serta tokoh agama. Penentuan objek yang

diwawancarai didasarkan pada berbagai profesi sehingga penulis tidak perlu

menjadikan seluruh masyarakat didesa Margacinta sebagai subjek penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah tehknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guna

mendukung informasi-informasi yang telah ada.51 Dalam penelitian ini penulis

akan mengamati perihal proses pemberian arahan, bimbingan, latihan, pembiasaan

kepada anak terhadap segala bentuk  kecerdasan spiritual selain itu pengamatan

juga akan dilakukan kepada anak-anak remaja yang berada di desa Margacinta

perihal kegiatan keseharian mereka. Namun pengamatan yang dilakukan dalam

penelitian ini tidak mencakup seluruh kegiatan sehari-hari baik orang tua maupun

anak disebabkan adanya batasan ruang dan waktu bagi penulis yang tidak

50 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta Cet.
6. 2014), h.129

51 Ibid, h. 105
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memungkinkan untuk dilakukannya pengamatan salah satunya akses untuk

mengamati kegiatan yang dilakukan didalam rumah setiap masyarakat sebab

pengamatan hanya dilakukan terhadap objek yang telah ditentukan oleh penulis.

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menghimpun data menganalisis

dokumen-dokumen baik tertulis, gambaran, maupun elektronik. Metode ini

digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan letak

geografis lokasi penelitian, sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, keadaan

masyarakat, orang tua, anak, dan sarana prasarana.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu

mendeskripsikan dengan uraian dan kata-kata. Proses ini merupakan proses

penting dalam penelitian sebab penulis diharapkan mampu menganalisa dengan

seksama agar mendapat data yang valit untuk kemudian dituangkan dalam bentuk

pembahasan yang tentunya harus saling bersinergi dengan pokok permasalahan.

Analisis data menurut Parton adalah proses mengatur urutan data,

mengkoordinasikan kedalam pola, kategori dan satuan uraian data.52

Selanjutnya setelah data telah terkumpul maka proses analisis data dapat

dilakukan melalui cara:

1. Editing data, dalam penelitian ini editing data dilakukan dengan proses

mengecek dan pembenahan data yang akan dikurangi, ditambahkan

ataupun ditiadakan apabila tidak menunjang penulisan.

52 Lexy, J., Moeleong., op. cit, h. 103
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2. Klasifikasi data, dalam penelitian ini klasifikasi data dilakukan dengan

langkah mengklasifikasikan data baik itu berupa hasil wawancara,

pengamatan ataupun dokumen berdasarkan bagian pokok atau sub

pokok penelitian.

3. Display data, dalam penelitian ini data yang peroleh diproses peneliti

agar data yang telah diperoleh dapat dikuasai dan dikendalikan dalam

pengambilan kesimpulan.

4. Verifikasi data, dalam penelitian ini peneliti mencari makna data yang

telah dikumpulkan jika data sebelumnya belum lengkap atau kabur

penuh keraguan kemudian diolah sedemikian rupa sehingga data yang

belum lengkap dapat terbantukan dengan informasi baru untuk

selanjutnya dideskripsikan menjadi pemikiran baru yang bersumber dari

pengelolaan data lapangan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan pengecekan keabsahan data untuk

menghindari data yang biasa  atau bahkan tidak valid. Hal ini untuk menghindari

adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Dalam pengecekan keabsahan

data ini penulis menggunakan dua tekhnik  dari sembilan tehknik yang ada dalam

kajian penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi

Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.
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a. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang peranan

orang tua dalam pengembangan kecerdasan spiritual anak remaja, maka

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke anak

dan masyarakat sekitar. Data dari kedua sumber tersebut, tidak bisa

dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan,

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang

berbeda, dan mana spesifik dari dua sumber data tersebut. Data yang

telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan dua sumber data tersebut.

b. Triangulasi Tekhnik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada

sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Atau mungkin semua

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data

yang dikumpulkan dengan tekhnik wawancara dipagi hari pada saat

narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan

memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam
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rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai

ditemukan kepastian datanya.

Dari ketiga jenis tekhnik yang telah penulis kemukakan di atas maka dalam

penelitian ini peneliti hanya menggunakan trianggulasi sumber dimana penulis

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Kecukupan Referensi

yaitu pengecekan keabsahan data dengan menggunakan alat untuk

menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi sehingga

dengan alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang

diperoleh dengan kritik yang terkumpul.


