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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.1 

Peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengambil data pokok terkait 

pembiasaan shalat pada anak dalam keluarga di Desa Kintapura RT 003/RW 001 

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Adapun penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.2 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun di 

Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perhatian orang tua, pendekatan dan kendala 

dalam pembiasaan shalat pada anak di Desa Kintapura RT 003/RW 001 

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

                                                                 
1
 Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif di 

Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Sleman: Deepublish, 2020), 4. 

2
 Ajat Rukayat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)  

(Sleman: Deepublish, 2018), 6. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Kintapura tepatnya di RT 003/ RW 

001, dimana Desa Kintapura adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Kintap Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Mengenai data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data pokok, antara lain: 

1) Data tentang perhatian orang tua dalam pembiasaan shalat pada 

anak dalam keluarga Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan 

Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

2) Data tentang pendekatan/metode pembiasaan shalat  pada anak 

dalam keluarga di Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan 

Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

3) Data tentang kendala dalam pembiasaan shalat pada anak dalam 

keluarga di Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan Kintap 

Kabupaten Tanah Laut. 

b. Data penunjang merupakan data pelengkap atau pendukung data 

pokok antara lain: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian 

2) Keadaan geografis lokasi penelitian 

3) Keadaan keluarga di sekitar lokasi penelitian 
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2. Sumber Data 

Sumber data yaitu jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui 

subjek penelitiannya.3 Sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini meliputi: 

a. Narasumber, yaitu orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun di 

Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan Kintap Kabupaten 

Tanah Laut. 

b. Informan, yaitu terdiri dari Kepala desa atau staff atau ketua RT di 

Desa Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan Kintap Kabupaten 

Tanah Laut.  

c. Dokumen, yaitu segala informasi tertulis yang berhubungan dengan 

subjek dan objek penelitian. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

kepada objek penelitian.4 Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian mengenai hal-hal yang dapat diamati dan 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang peneliti amati adalah 

                                                                 
3
 Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development (Jambi: Pusaka, 2017), 95. 

4
 Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana, 2014), 135. 
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tentang bagaimana perhatian orang tua, pendekatan dan kendala yang dihadapi 

orang tua dalam pembiasaan shalat pada anak di Desa Kintapura RT 003/RW 001 

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah menggali data dari responden dan informan dengan 

melakukan dialog dan analisis langsung.5 Teknik ini dilakukan dengan 

berhadapan langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data. Melalui 

kegiatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan melalui tanya jawab 

dengan orang tua, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan terkait instrumen 

pengumpulan data yang telah disiapkan. 

Wawancara juga dilakukan kepada informan baik kepada kepala desa atau 

staf dan ketua RT mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian seperti 

letak dan luas wilayah, keadaan penduduk, keadaan keluarga di sekitar di Desa 

Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun, menganalisis dan mendokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik.6 Dalam hal ini, peneliti menggali data tertulis yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai gambaran umum 

Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang meliputi luas 

                                                                 
5
 Ibid. 

6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), 221. 
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wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, pekerjaan, tingkat pendidikan 

masyarakat, sarana dan prasarana dan aparat desa. 

 
Tabel. 3.1. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Perhatian orang tua dalam pembiasaan 

shalat pada anak dalam keluarga di Desa 
Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan 
Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

Orang tua 
 

Wawancara, 

Observasi dan 
Dokumentasi 

 

2 Pendekatan/Metode pembiasaan shalat 

pada anak dalam keluarga di Desa 
Kintapura RT 003/RW 001 Kecamatan 

Kintap Kabupaten Tanah Laut. 

3 Kendala dalam pembiasaan shalat pada 
anak dalam keluarga di Desa Kintapura RT 
003/RW 001 Kecamatan Kintap 

Kabupaten Tanah Laut. 

4 Data tentang latar belakang objek meliputi: 
a. Gambaran umum lokasi penelitian 

b. Keadaan geografis lokasi penelitian 
b. Keadaan keluarga  

Kepala 
desa atau 

staff dan 
ketua RT 

Wawancara 
dan 

Dokumentasi 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Ada beberapa teknik pengolahan data yang digunakan yaitu:  

a. Editing adalah pengecekan atau pemeriksaan kembali data hasil 

penelitian yang dikumpulkan untuk mengurangi kesalahan.7 Teknik 

ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah terkumpul 

apakah semua data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas. 

                                                                 
7
 Samsu, Metode Penelitian: Teori, 104. 
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b. Klasifikasi data yaitu peneliti mengelompokkan masing-masing data 

sesuai dengan masalah yang diteliti sehingga mudah dianalisis. 

c. Interpretasi data yaitu menafsirkan data yang diuraikan dalam bentuk 

penjelasan agar data mudah dipahami untuk dilakukan analisis data. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data kualitatif  merupakan proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikan data  dengan tujuan 

untuk menemukan makna dibalik data yang diperoleh yang kemudian makna 

itulah yang menjadi hasil penelitian.8  

Adapun model analisis menurut Miles dan Hubermen, langkah-langkah 

dalam analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Reduksi data yaitu peneliti memilah data, mengkategorikan, 

membuang, menyusun data dan membuat rangkuman dalam satuan 

analisis, setelah itu dilakukan pemeriksaan data kembali dan 

mengelompokkannya. Setelah direduksi, data dideskripsikan 

sehingga diperoleh gambaran utuh tentang masalah penelitian. 

b. Penyajian data (display data) yaitu peneliti menyajikan data dalam 

bentuk narasi, dengan menggambarkan hasil temuan data dalam 

bentuk uraian kalimat dan hubungan antar kategori secara sistematis. 

c. Kesimpulan atau verifikasi yaitu peneliti melakukan penarikan 

kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh. Penarikan 

                                                                 
8
 Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 97–98. 
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kesimpulan dengan teknik induktif dari pernyataan yang bersifat 

khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.9 

 
G. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa tahapan, sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Mengadakan observasi awal terhadap objek penelitian. 

b. Mendiskusikan hasil observasi tersebut kepada dosen pembimbing. 

c. Membuat desain proposal skripsi. 

d. Mengajukan proposal skripsi kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.  

2. Tahapan Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal skripsi. 

b. Mengadakan perbaikan proposal skripsi.  

c. Mempersiapkan dan menyusun instrumen penggalian data. 

d. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang berwenang.  

b. Menghubungi narasumber dan informan guna mengumpulkan data 

dengan teknik yang direncanakan. 

                                                                 
9
 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 69. 
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c. Mengolah, menyusun dan menganalisis data-data yang diperoleh, 

sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing.  

4. Tahapan Akhir 

a. Mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk 

dikoreksi. 

b. Memohon kesediaan dosen pembimbing untuk menyetujui naskah 

skripsi.  

c. Memperbanyak naskah skripsi, selanjutnya dibawa ke sidang 

munaqasah untuk diuji dan dipertanggungjawabkan. 


