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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumenter. 

Adapun analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis yakni 

menjelaskan tentang  Pendidikan Akhlak  pada anak dalam keluarga pedagang 

pasar Terapung Lok Baintan di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar  (kasus pada empat orang anak), teknik pengolahan data 

melalui pengumpulan, penyusunan data sedemikian rupa untuk selanjutnya data 

tersebut dianalisis dan diinterprestasikan. 

 Subjek penelitian ini adalah keluarga pedagang Pasar Terapung Lok 

Baintan, Objek telaah penelitian ini adalah pendidikan akhlak bagi keluarga 

pedagang pasar terapung yakni Keluarga Bapak Riduansyah, Lukmanul Hakim, 

Zuhdi, H. Arbani. 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini  bertempat di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer yaitu data tentang Pelaksanaan Pendidikan akhlak pada anak 

dalam keluarga pedagang Pasar Terapung Lok Baintan di Desa Paku Alam 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar  (kasus pada empat orang anak) 

meliputi: 

a. Dasar pendidikan akhlak pada anak dalam keluarga Pedagang Pasar 

Terapung.  

b.  Tujuan Pendidikan akhlak pada anak dalam keluarga Pedagang Pasar 

Terapung. 

c.  Pendidik dalam pendidikan akhlak pada keluarga Pedagang Pasar 

Terapung. 

d.  Anak dalam pendidikan akhlak pada keluarga Pedagang Pasar Terapung. 

e.  Metode pendidikan akhlak pada keluarga Pedagang Pasar Terapung. 

f.  Media pendidikan akhlak pada keluarga Pedagang Pasar Terapung. 

g.   Lingkungan pada keluarga Pedagang Pasar Terapung. 

 

2. Data sekunder 

Data yang berhubungan dengan lokasi penelitian yang meliputi: 

a. Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di Desa Paku Alam. 

b. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan pendidikan akhlak dan 

keluarga Pedagang yakni Keluarga Bapak Riduansyah, Lukmanul 

Hakim, Zuhdi, H. Arbani. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data, dipergunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi dalam penelitian ini adalah penulis secara langsung 

melakukan observasi di Desa Paku Alam. Penulis mendatangi empat rumah 

keluarga pedagang yang diteliti  dan menginap disana untuk melihat aktivitas 

keluarga mereka sehari-hari  terutama aktivitas anak dan orangtua dan melakukan 

pengamatan keadaan sekitar rumah adapun waktu yang berkenaan dengan 

penelitian yaitu: 

No Keluarga Waktu observasi 

1.  Riduansyah 29 Juni 2017 

13 Juli 2017 

27 Juli 2017 

10 November 2017 

2.  Lukmanul Hakim 6 Juli 2017 

18 Juli 2017 

1 November 2017 

23 November 2017 

3.  Zuhdi 4 Juli 2017 

10 Juli 2017 

17 Juli 2017 

25 Agustus 2017 
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4.  H. Arbani 8 November 2017 

13 November 2017 

20 November 2017 

21 Desember 2017 

 

5. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data langsung dari nara 

sumber baik secara wawancara maupun tertulis dengan mendengarkan secara 

seksama apa yang dituturkan oleh responden. Agar wawancara terarah penulis 

bertanya dapat secara bebas menanyakan tentang keluarga.  

6. Dokumenter 

Teknik pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan guna menggali data 

tentang peristiwa yang terjadi. Data yang digali  dengan teknik ini meliputi 

berdirinya sejarah Desa Paku Alam, letak geografis,  identitas keluarga, sarana 

dan prasana dalam rumah, keadaan lingkungan. 

 

E. Analisis Data  

           Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan didukung 

dengan metode berpikir induktif, yaitu mengambil keputusan dari pernyataan atau 

fakta-fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. 

  Proses analisis data pada dasarnya melalui beberapa tahap analisis yang 

meliputi: 



79 
 

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data (kasar) yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data yaitu proses dimana data yang diperoleh, diidentivikasi dan 

dikategorisasi kemudian disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu 

kategori dengan kategori yang lainnya. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan 

tahapan mencari arti benda-benda; mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang alur sebab akibat dan proposisi. 

Sedangkan verifikasi merupakan tahap untuk menguji kebenaran, 

kekokohan, dan kecocokannya. 

 

F. Keabsahan Data 

Adapun beberapa teknik memeriksa keabsahan data yaitu menggunakan 

teknik Triangulasi. 

Teknik Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Pada dasarnya ada empat macam triangulasi yaitu 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori-teori. 

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek secara ulang 

untuk mengukur kepercayaan suatu data (informasi) melalui proses yang berbeda. 

Membandingkan dengan cara melakukan wawancara dengan orangtua dengan 

hasil data anak. 
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