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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu penulis langsung terjun kelokasi penelitian 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sebuah penelitian tersebut dan menggali, menghimpun data dan 

mengumpulkan data yang diperlukan mengenai pembiasaan akhlak 

anak dalam rumah tangga di Desa Handil Katom Tambak Sirang Darat 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penulis mengharapkan dengan metode penelitian kualitatif 

ini mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan 

sosial dari perspektif partisipan. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh 

Sugeng D. Triswanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

diskritif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang 

diamati.1 

 

 

                                                 
1
 Sugeng D. Triswanto, Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Persentasi Stres (Yogyakarta; Tugu 

Publise; 2004), h. 34. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai subjek/objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.2 

Jadi yang menjadi populasi  dalam  penelitian ini adalah  seluruh 

orang tua di Desa Handil Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar yang mempunyai anak usia antara 6-12 

tahun yang berjumlah 104 Kepala Keluarga dan tersebar di tiga RT. 

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL I 

JUMLAH KK (ORANG TUA) DI DESA HANDIL KATOM  

KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR 

No WILAYAH JUMLAH KK 

1 RT I 30 

2 RT II 38 

3 RT III 36 

JUMLAH 104 
Sumber : Ketua-Ketua RT Desa Handil Katom Tambak Sirang Darat 

Kec. Gambut  Kab.Banjar 

2. Sampel 

Berdasarkan besarnya populasi serta mengingat keterbatasan 

waktu, tenaga dan dana yang penulis miliki, maka penulis tidak 

melakukan penelitian langsung kepada seluruh populasi yang ada, 

                                                 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2012), h. 119. 
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tetapi menggunakan sampel sebagai penggambaran perwakilan dari 

populasi tersebut dengan berkeyakinan bahwa sampel yang dipilih 

cukup refresentatif. 

Dalam pengambilan sampel digunakan teknik Proportional 

Random Sampling yang mengambil sampel secara acak yaitu 52  

Kepala Keluarga sebagai sampel melalui  perhitungan prosentasi 

sebesar 50% yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL II 

PENYEBARAN SAMPEL PADA ORANG TUA 

DI DESA HANDIL KATOM KECAMATAN GAMBUT  

KABUPATEN BANJAR 

No WILAYAH 
Jumlah KK 

Sebagai Populasi 

Pengambilan 

Sampel 50 % 

1 RT I 30 15 

2 RT II 38 19 

3 RT III 36 18 

JUMLAH 104 52 

 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data pokok dan data penunjang.  

a.  Data Pokok 
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1) Data tentang pembiasaan akhlak anak dalam rumah tangga di 

Desa Handil Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar, yang meliputi: 

a). Pemberian contoh & Keteladanan dalam pergaulan. 

b). Latihan dan Pembiasaan. 

c). Pujian dan hukuman. 

2) Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pembiasaan akhlak anak dalam rumah tangga di Desa Handil 

Katom Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar yang meliputi beberapa hal antara lain: 

a). Latar belakang pendidikan orang tua. 

b). Keadaan sosial ekonomi siswa 

c). Waktu dan kesempatan yang tersedia; 

d). Keadaan lingkungan sosial keagamaan  

b. Data Penunjang 

Data penunjang yang dimaksud ialah data yang mendukung 

data pokok yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi 

penelitian. 

2. Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari :  

a. Responden, yaitu para orang tua atau Kepala Keluarga yang telah 

ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. 
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b. Informan, yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, dan anak dari orang 

tua atau Kepala Keluarga.  

 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Observasi. 

Teknik ini untuk digunakan dalam menggali data pokok  dengan 

cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan 

yang  akan  diteliti, yaitu  data   yang   berkenaan  dengan  pembiasaan 

akhlak anak dalam rumah tangga di Desa Handil Katom Tambak Sirang 

Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

2. Wawancara. 

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada responden maupun informan sehubungan 

dengan yang diperlukan. 

3. Angket. 

Penggunaan teknik ini dilaksanakan untuk melengkapi data 

pokok agar seluruh data sempurna dan dalam hal ini angket digunakan 

kepada responden dalam mencari kesempurnaan data yang akan digali. 

4. Dokumenter. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang : 
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a. Letak Geografis. 

b. Jumlah Penduduk. 

c. Latar belakang pekerjaan orang tua. 

d. Latar belakang pendidikan orang tua. 

e. Sarana ibadah 

f.  Segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dapat dilihat pada matriks       

berikut ini : 

TABEL III 

MATRIKS 

DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

NO  DATA 
SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

1 Pembiasaan akhlak anak dalam 

rumah tangga di Desa Handil 

Katom Tambak Sirang Darat 

Kec. Gambut Kab. Banjar, yang 

meliputi : 

a. Pemberian contoh dan 

Keteladanan  

b. Latihan dan Pembiasaan  

c. Pujian dan hukuman. 

 

Orang tua anak Angket dan 

Wawancara 

 

2 Faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi pembiasaan akhlak anak 

dalam rumah tangga di Desa 

Handil Katom Tambak Sirang 

Darat Kec. Gambut     Kab. 

Banjar, yang meliputi :  

a.  Latar belakang pendidikan     

orang tua  

Orang tua anak Angket dan 

Wawancara 
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b.  Status sosial ekonomi orang 

tua 

c.  Waktu & kesempatan yang 

tersedia 

d.  Lingkungan sosial keagamaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

3 Gambaran umum lokasi 

penelitian, yang meliputi : 

a.  Letak Geografis 

b.  Jumlah penduduk 

c.  Latar belakang pekerjaan 

orang tua 

d.  Latar belakang pendidikan 

orang tua 

e.  Sarana Ibadah 

Kepala desa, 

dan tokoh 

masyarakat 

Observasi, 

Wawancara, 

Dokumenter 

 
 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam Pengolahan data penelitian ini ada beberapa teknik yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah 

terhimpun untuk mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan 

dapat dipahami.   

b. Tabulating, yaitu penulis menyusun dan memasukkan data yang 

telah dihitung frekuensinya ke dalam bentuk tabel, dengan memakai 

rumus berikut : 

   f 

P =  --------  X  100 
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    N  

Keterangan : 

P : Persen 

f : Frekuensi 

N : Jumlah Responden 

c. Koding, yaitu mengklasifikasikan data dari hasil jawaban responden 

menurut permasalahan dengan cara memberikan kode pada setiap 

data yang diperoleh. 

d. Interpretasi Data, setelah proses penghitungan, maka akan diberikan 

interpretasi dengan kategori sebagai berikut :  

00 % -   20  %  =  Rendah Sekali 

20 %  -  40  % =  Rendah 

40 % -   60  % =  sedang 

60 % -  80  % =  Tinggi 

80 % - 100 % =  Tinggi Sekali 

2. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan penulis bersifat analaisis deskriftif 

kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dalam 

bentuk uraian kalimat. Sedangkan metode yang digunakan adalah 

metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. 
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang dilalui oleh peneliti, 

antara lain : 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

c. Membuat desain proposal skripsi 

d. Mengajukan desain proposal 

2. Tahap persiapan 

a. Setelah judul disetujui, mengadakan seminar proposal 

b. Revisi desain proposal  

c.  Memohon surat riset kepada Dekan 

d. Membuat pedoman wawancara dan angket serta instrumen penggali 

data lainnya. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Membagi angket dan melakukan wawancara kepada responden dan 

informan serta mencari data dalam bentuk dokumenter. 

b. Mengumpulkan data yang telah diberikan oleh responden dan 

informan. 

c. Mengolah dan menganalisis data. 
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4. Tahap penyusunan laporan 

a.  Penyusunan laporan penelitian 

b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan 

disetujui 

c. Diperbanyak dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan 

dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan. 


