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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris (sosiologis), berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

hukum yang diperoleh datanya secara langsung dari masyarakat.1 Penelitian 

empiris juga sering disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau 

disebut pula dengan penelitian lapangan dalam hal ini yaitu memperoleh dari 

informasi orang tua yang menitipkan anaknya di tempat Paud Terpadu Tarbiyatul 

Athfal (Penitipan Anak) dan pengasuh yang bekerja di tempat Paud Terpadu 

Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak) mengenai tentang hak dan kewajiban orang 

tua dan dampak yang terjadi kepada anak saat dititipkan ke tempat penitipan anak.  

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan penelitian ini adalah adalah pendekatan penelitian deskriptif 

kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai 

tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 

dan cendrung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan. 

                                                             
1 Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif  & 

Emperis (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154. 
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B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian  dilakukan di tempat Paud Terpadu Tarbiyatul Athfal (Penitipan 

Anak) Komplek IAIN Antasari nomor 1 Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur, 

Provinsi Kalimantan Selatan 70235. Alasan peneliti memilih tempat Paud 

Terpadu Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak) sebagai lokasi penelitian yaitu untuk 

mengetahui hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat 

penitipan anak, dan dampak yang terjadi kepada anak yang dititipkan.  

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a.  Identitas orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat Paud Terpadu 

Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak). 

b. Hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat 

Paud Terpadu Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak). 

c. Dampak yang terjadi kepada anak ketika dititipkan ke tempat Paud 

Terpadu Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak).  

2. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian adalah informan, yakni orang yang diminta 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini 

informannya adalah orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat Paud Terpadu 

Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak), yang berjumlah lima orang tua yaitu ibu dan 

dua orang pengasuh .  
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab bisa sambil bertatap muka 

ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi.2 

Peneliti secara langsung mewawancarai lima orang tua yaitu ibu yang menitipkan 

anaknya ke tempat Paud Terpadu Tarbiyatul Athfal (Penitipan Anak) dan dua 

orang pengasuh.  

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data 

yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap 

sehingga sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Deskripsi, yaitu menjelaskan atau menggambarkan dengan kata-kata 

yang jelas dan terperinci.  

c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk 

matriks.  

2. Analisis Data  

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang 
                                                             

2 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami, 
(Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t), hlm.71. 
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dapat digunakan dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha-usaha untuk 

memberikan interprestasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini 

dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis 

berdasarkan landasan teori. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan  

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi sama dosen penasehat pada tanggal  21 

april 2019 dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, 

setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk 

dimasukan kebiro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro 

skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 21 Juni 2019 dan pada 

tanggal 24 Juni 2019 keluarlah surat penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari 

selasa tanggal 09 Juli 2019 pukul 08.30 Wita, setelah diseminarkan maka 

diadakan perbaikan perbaikan tulisan dan perubahan judul yang ada diproposal 

yang akan penulis teliti.  
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2. Tahap pengumpulan data  

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat 

riset kepada mikwa syariah pada tanggal 15 oktober 2019 dengan waktu 2 (dua) 

bulan sejak tanggal  16 Oktober ke tempat Paud Terpadu Tarbiyatul Athfal 

dengan Nomor: B-2147/Un.14/III.2/TL.00/10/2019. 

Pada tanggal 20 oktober 2019 penulis menemui informan untuk 

melakukan wawancara dalam rangka penggalian data yang pelaksananannya 

berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin 

penulis cari. dan pada tanggal 10 desember penulis telah menyelesaikan riset, dan 

tempat Paud Terpadu Tarbiyatul Athfal mengeluarkan surat selesai riset dengan 

Nomor: 311/PAUDT-TA/DWP-UIN/XII/2019.  

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data  

Data yang diperlukan selama riset dirasa cukup oleh peneliti, sehingga 

data tersebut diolah sesuai dengan teknik pengolahan data yang kemudian 

dianalisa secara objektif. 

4. Tahap Penyusunan laporan  

Tahap ini peneliti menyusun laporan berdasarkan data lapangan dengan 

pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing dalam rangka penyelesaian 

tugas penelitian. Setelah laporan selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, 

maka sebagai tahapan akhir adalah dimunaqasahkan untuk di uji oleh tim penguji 

skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

 


