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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

sumber-sumber datanya langsung diperoleh di lapangan penelitian, yaitu di 

Marabahan kabupaten Barito Kuala. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anak-anak panti asuhan Harapan Mulia 

Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sedangkan objek dari penelitian ini adalah 

penanaman akidah terhadap anak-anak panti asuhan Harapan Mulia Marabahan 

Kabupaten Barito Kuala. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder: 

a. Sumber primer dari penelitian ini adalah data yang berkaitan langsung 

dengan masalah yang diteliti yaitu penanaman akidah terhadap anak-anak 

panti asuhan Harapan Mulia Marabahan. 

b. Sumber sekunder dari penelitian ini adalah sumber data yang berfungsi 

penunjang, pendukung dan penguat dalam penelitian yaitu anak-anak panti 
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asuhan itu sendiri, pengelola panti, guru, masyarakat sekitar panti, serta 

orang tua anak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan tersebut dihimpun dengan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung.1 Disini penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung untuk melihat dan mengetahui lebih dekat 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

b. Interview yaitu penulis mengadakan serangkaian tanya jawab secara 

langsung kepada seluruh responden dan informan mengenai masalah yang 

diteliti. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dari lapangan penelitian, proses selanjutnya 

adalah mengolah data yang ada dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Koleksi data yaitu mengoleksi data sebanyak-banyaknya baik data pokok 

atau data pelengkap. 

                                                           
1
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 72. 
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b. Editing data yaitu penulis melakukan pengeditan data terhadap data yang 

sudah terkumpul agar sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian. 

c. Klasifikasi data yaitu melakukan pengelompokan terhadap data yang 

sudah terkumpul sesuai dengan keperluannya masing-masing. 

d. Interpretasi data yaitu menafsirkan data yang ada sepanjang data itu 

dianggap perlu ditafsirkan sehingga data akan lebih jelas. 

2. Analisis Data 

Setelah menempuh tahapan-tahapan dalam mengolah data, maka 

penulis akan menganalisa data secara deduktif, kemudian menyajikannya 

secara deskriptif kualitatif sesuai permasalahan yang diteliti dengan bantuan 

teori maupun pendapat peneliti sendiri. Setelah dianalisa, kemudian data 

disimpulkan. 

 


