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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data dengan terjun 

langsung ke lapangan yang memusatkan penelitian di desa Barambai 

Kabupaten Barito Kuala Marabahan. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan dapat di uraikan secara terperinci dan penuh penalaran makna 

yang berkaitan dengan situasi tertentu serta menggambarkan suatu keadaan 

tentang motivasi orangtua dalam menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Darussalam Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito 

Kuala. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan, dokumen 

dan dokumen resmi lainnya. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian 

kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati” .
1
 

Metode ini sering juga dinamakan dengan metode naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); 

disebut juga sebagai metode etnografi (ilmu mengenai gambaran).
2
 

Penelitian jenis ini akan digunakan untuk mendiskripsikan mengenai 

keadaan di lapangan yang diteliti, diamati, dan berdasarkan atas pengamatan 

yang dilakukan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah orangtua, anak 

dan guru di wilayah desa Barambai yang anaknya bersekolah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian 

yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, 

peneliti dapat mengamati secara mendalam gambaran motivasi orangtua 

dalam menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam 

Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. 

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h. 4. 

 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), cet-16, h. 14. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah di desa Barambai 

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Marabahan dan di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian meliputi data pokok dan data 

penunjang, yaitu : 

a. Data Pokok 

Adapun yang menjadi data pokok dalam penelitian ini adalah 

data tentang motivasi orangtua dalam menyekolahkan anak di 

Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai Kecamatan 

Barambai Kabupaten Barito Kuala yang meliputi: 

1) Motivasi ingin menjadikan anak lebih berkualitas dalam 

membaca Al-Qur’an. 

2) Motivasi ingin menyalurkan potensi minat dan bakat anak. 

3) Cara pemberian motivasi kepada anak. 

4) Memberikan pengawasan terhadap anak. 

5) Bagaimana cara orangtua mengatasi anak yang malas belajar. 

6) Latar pendidikan orangtua. 

7) Kondisi lingkungan disekitar tempat tinggal. 
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8) Sarana dan prasarana. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang ini adalah data tentang gambaran umum tentang 

lokasi penelitian yang meliputi: 

1) Gambaran singkat desa Barambai Kecamatan Barambai 

Kabupaten Barito Kuala. 

2) Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam 

Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. 

3) Jumlah guru dan siswa siswi yang bersekolah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai. 

4) Sarana dan fasilitas. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait 

yaitu : 

a. Responden, yaitu dua belas orangtua (ayah dan ibu) dan lima 

orang anak yang bersekolah di Madrasah Diniyah Awaliyah 

Darussalam Barambai. 

b. Informan, yaitu kepala desa Barambai dan kepala sekolah 

Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai. 

c. Dokumen, yaitu semua catatan atau arsip yang memuat data-

data atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan 

adalah purposive sampling, dan snowball sampling. Bahwa purposive 
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sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang 

tersebut di rasa cukup untuk mewakili orang yang lainnya, sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. 

Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data yang ada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Jadi, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling.
3
   

Dari beberapa orang yang diteliti, peneliti menggunakan sampel 

sebanyak dua belas orangtua, karena dari dua belas orangtua tersebut 

peneliti merasa sudah cukup untuk sampel data yang bisa menjawab 

permasalahan yang akan peneliti teliti.  Dan hanya lima orang anak saja 

yang peneliti bisa temui ketika sedang melakukan observasi ke rumah 

mereka masing-masing, penelitian wawancara yang peneliti gunakan ialah 

bersifat tertutup yang mana peneliti hanya memfokuskan penelitian di 

lingkungan keluarga saja yang anak mereka bersekolah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah.   

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 300. 
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1. Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada responden sehubungan dengan hal yang diperlukan. 

Adapun data yang akan diteliti melalui wawancara adalah motivasi ingin 

menjadikan anak lebih berkualitas dalam membaca Al-Qur’an, motivasi 

ingin menyalurkan potensi minat dan bakat anak, cara pemberian motivasi 

terhadap anak, memberikan pengawasan terhadap  anak, cara orangtua 

mengatasi anak yang malas belajar, latar pendidikan orangtua, kondisi 

lingkungan disekitar tempat tinggal, sarana dan prasarana, gambaran singkat 

desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sejarah 

berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai, jumlah guru 

dan siswa siswi yang bersekolah di Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam 

Barambai, serta sarana dan fasilitas. 

2. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh data 

pokok dan data penunjang. Adapun data yang diteliti melalui observasi 

adalah kondisi lingkungan disekitar tempat tinggal, saran dan prasarana, 

gambaran singkat desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito 

Kuala, keadaan gedung Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai, 
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keadaan kelas, sarana dan fasilitas yang dimiliki Madrasah Diniyah 

Awaliyah Darussalam Barambai, dan kondisi lingkungan di sekitar Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai. 

3. Dokumenter  

Dokumenter yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari 

dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang 

telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan 

berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen 

resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun data yang diteliti 

melalui dokumenter adalah dokumen gambaran singkat desa Barambai 

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, dokumen sejarah berdirinya 

Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai, dokumen jumlah guru 

dan siswa siswi di Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Barambai, serta 

keadaan sarana dan fasilitas. 
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Tabel 3.1 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

MATRIK 

DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

No Data Sumber data Teknik 

Pengumpulan Data 

I Data pokok dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Motivasi orangtua dalam 

menyekolahkan anak di 

Madrasah Diniyah Awaliyah 

Darussalam Barambai Kecamatan 

Barambai Kabupaten Barito 

Kuala yang meliputi: 

a. Motivasi ingin menjadikan 

anak lebih berkualitas dalam 

membaca Al- Qur’an 

b. Motivasi ingin menyalurkan 

potensi minat dan bakat anak 

2. Langkah-langkah yang di lakukan 

oleh orangtua dalam memotivasi 

anak untuk bersekolah yang 

 

 

   

 

 

 

 

Orangtua 

 

Orangtua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

 

Wawancara 

 

 

 



53 
 

meliputi: 

a. Cara pemberian  motivasi 

kepada anak 

b. Memberikan pengawasan 

terhadap anak 

c. Cara orang tua mengatasi 

anak yang malas belajar 

3. Faktor-faktor yang menghambat 

dan mendukung terhadap 

motivasi orangtua dalam 

menyekolahkan anak di 

Madrasah Diniyah Awaliyah 

Darussalam Barambai yang 

meliputi: 

a. Latar pendidikan orangtua 

b. Kondisi lingkungan disekitar 

tempat tinggal 

c. Sarana dan prasarana 

 

Orangtua 

Orangtua 

Orang Tua 

dan Anak 

 

  

 

  

 

 

Orangtua 

Orangtua 

 

Orangtua 

 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

II Gambaran umum lokasi penelitian 

sebagai penelitian data penunjang 

yang digali dalam penelitian sebagai 

berikut:  
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1. Gambaran singkat desa 

Barambai Kecamatan 

Barambai Kabupaten Barito 

Kuala 

2. Sejarah berdirinya Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam 

Barambai Kecamatan 

Barambai Kabupaten Barito 

Kuala 

3. Jumlah guru dan siswa siswi 

yang bersekolah di Madrasah 

Diniyah Awaliyah Darussalam 

Barambai 

4. Sarana dan fasilitas 

 

Kepala Desa 

 

 

Kepala 

Sekolah  

 

 

Kepala 

Sekolah 

Kepala 

Sekolah 

 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumenter  

Wawancara dan 

Dokumenter 

 

 

Wawancara dan 

Dokumenter 

Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumenter 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing 

Editing yaitu meneliti atau mengecek kembali data yang sudah 

terkumpul, apakah semua jawaban dari responden sudah lengkap dan bisa 

dipahami. 
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2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data ini yaitu memilih dan mengelompokkan data 

sesuai jenisnya masing-masing agar mudah dipahami dan dipelajari. 

3. Interpretasi Data 

Interpretasi data yaitu mentafsirkan data kebentuk uraian-uraian 

dan memperjelasnya tanpa merubah maksud dari data yang semula. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data diperlukan saat data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya 

data tersebut dianalisis. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting 

dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri dan orang lain.
4
 Analisis data ini merupakan proses yang penting 

dalam penelitian. Karena disini proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpresentasikan. 

Untuk lebih memudahkan dalam analisis data langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai berikut: 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D, (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2011), cet-14, h. 244. 
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a. Mengumpulkan data 

b. Mengklarifikasi data 

c. Mendeskripsikan data 

Jika satu data dengan data yang lain dihubungkan, maka seluruhnya akan 

menjadi  satu kesatuan yang utuh, yang diharapkan terdapat gambaran yang jelas 

tentang motivasi orangtua dalam menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Darussalam Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Tahapan prosedur yang penulis lakukan, adalah : 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan di lokasi penelitian 

b. Membuat proposal penelitian 

c. Mengajukan proposal penelitian 

2. Tahap persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal 

b. Meminta surat perintah riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 

Antasari Banjarmasin. 

c. Menyampaikan surat perintah riset kepada pihak-pihak yang 

berwenang. 
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3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data sesuai 

dengan teknik yang telah ditetapkan 

b. Pengumpulan data 

c. Pengolahan dan penganalisisan data 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang utuh 

sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

b. Setelah laporan sempurna dan disetujui oleh dosen pembimbing. 

c. Selanjutnya diperbanyak dan dibawa ke sidang 

 

 


