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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenisp penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

kualitatif deskriptif. “penelitian yang

dilakukanuntukmengetahuisecaraobjektifsuatuaktifitasdengantujuanmenemuka

npengetahuanbaru yang sebelumnyabelumpernahdiketahui.45Dalam penelitian

ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas

kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.46

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

45Sugiyono, MetodologiPenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R&D, (Bandung, CV
Alfabeta, 2006), h. 4

46NoengMuhajir, MetodologiPenelitianKualitatif, cet I (Yogyakarta, 2000), h. 15



Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lawada Jaya Kecamatan Sawerigadi

Kabupaten Muna Barat.Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan setelah

proposal ini diseminarkan hingga perampungan skripsi ini. Penelitian ini

tepatnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2015-Maret 2016.Pemilihan lokasi

ini didasari pertimbangan daerah ini cukup representatif dan memiliki relevansi

spesifik bagi kepentingan skripsi ini.

C. Sumber Data

DalammenentukanSumber data dalampenelitianini, peneliti

menggunakancarasnowball sampling (sampelbergulir) yang

merupakansalahsatubentukdaripurposipesampling (penunjukanlangsung)

yaitudenganmenentukansatuataulebihinformankunciterlebihdahulukemudianme

nentukaninformanpendukunglainnya47,

Dalam penelitian ini sumber data yang di maksud oleh peneliti adalah :

a. Peneliti

b. Orang tua peserta didik

c. Tokoh Mayarakat

d. Anak/pesetra didik

D. Metode pengumpulan data

Untukmengumpulkan data dalampenelitian ini digunakan teknik sebagai

berikut :

47Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif dan
R&D(Bandung, Alfabeta, 2010),h. 400.



a. Interview (wawancara) yaitusuatumetode yang

digunakanuntukmengadakan Tanya jawablangsungkepadainforman yang

menjadiobjekdalampenelitianinigunamendapatkan data yang

dibutuhkanolehpenelitidalammenyusunskripsi penelitianini.

b. Observasi, (pengamatanlangsung)

yaitumengadakanpengamatansecaralangsungterhadapkondisi masyarakat

yang akanditeliti. Dalamskripsi penelitianini,

penelitiakanmengamatilebihdalamtentangperan orang tua terhadap

pendidikan Agama anak secaraumum,

c. Dokumentasiadalahsuatumetode yang

digunakanolehpenelitisebagaibahanacuandalammelakukanpenelitian.

Penelitimendokumentasikankegiatan-kegiatan yang dilakukan orang tua

terhadap pendidikan gama anak-anaknyan di lingkungan masyarakat Desa

Lawada Jaya Kabupaten Muna Barat .

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugionoadalah proses

mencaridanmenyusun data secarasistematis yang diperolehdarihasilwawancara,

catatanlapangandandokumentasidengancaramengorganisasikan data

kedalamkatagori, menjabarkankedalam unit-unit, melakukansintesa,

menyusundenganpola, memilihmana yang pentingdan yang



akandipelajaridanmembuatkesimpulansehinggamudahdipahamiolehdirisendirim

aupun orang lain.48

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan tiga tahapan

adalahsebagaiberikut :

a. Reduksi data, semua data di lapangan dirangkum dan memilih hal-hal

yang pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan

penelitian ini.

b. Penyajian data dilakukanpenelaahanpadaseluruh data yang

adadariberbagaisumberyaituwawancara, danobservasi yang

telahdiperolehuntukmenjadibahandalammelakukananalisisdalambentukur

aiansingkat.

c. Verifikasi Data,yaitutekhnikanalisis  data  yang

dilakukanolehpenelitidalamrangkamencarimakna data

danmenyimpulkannya.49

F. Pengecekan Keabsahan Data/ Trianggulasi

Trianggulasiyaitupengujiankeabsahandenganmemanfaatkansesuatu yang

laindiluar data yang telahadauntukkepentinganpengecekkan, sehingga data yang

telahadadifilterkembalidandiujikelayakannyauntukmendapatkanhasil data yang

valid dan actual terpercaya.50

48Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif, (Bandung :Alfhabeta, 2005), h. 88.

49Ibid.,h.92-99.
50Ibid.,h. .373.



Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai

berikut :

1. Trianggulasiteknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan

menggunakan observasi danwawancara untuk sumber data yang sama

secara serempak.

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang

berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Trianggulasiwaktu yaitu untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.51

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari

data yang tidak valid serta sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan

data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan pada penelitian

kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah. Pengujian keabsahan data dalam

penelitian menggunakan trianggulasi. Dalam tekhnik trianggulasi pengujian

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar yang telah ada

diadakan pengujian lagi untuk mendapatkan data yang valid.52

51Ibid.,h..373-374.
52Ibid., h.373.


