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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan atau field 

research dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Purwosari Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito Kuala.
1
 Penelitian ini mendeskripsikan tentang 

bagaimana pendidikan Alquran keluarga single parent di Desa Purwosari 

Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala serta faktor yang mempengaruhi 

pendidikan Alquran dalam keluarga single parent tersebut. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu 

pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.
2
 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif 

dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen 

pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat 

bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk 

menunjang keabsahan hasil penelitian namun berfungsi sebagai instrumen 

pendukung. Oleh karena itu, kehadiran kehadiran peneliti secara langsung di 

lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang 

                                                           
1 

Lexy J Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 

18 
2 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 238. 
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diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan 

informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.   

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 

yakni data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan. Dalam penelitian ini di titik beratkan untuk 

menjawab pertanyaan “bagaimana, mengapa dan alasan apa”.
3
 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan membatasi atau memfokuskan pada 

keluarga single parent yang bertempat tinggal di Desa Purwosari Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mengenai keluarga single parent 

di Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Peneliti juga 

membatasi keluarga single parent yang memiliki anak yaitu pada usia 7-21 

                                                           
3 

Arief Furdhan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2004), h. 448 
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tahun dan belum berstatus menikah, sebab pada masa ini adalah masa usia 

sekolah yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua.  

 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pendidikan 

Alquran yang diberikan keluarga single parent kepada anaknya di Desa 

Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang akan menjadi penelitian serta yang ingin digali tersebut, yaitu: 

a. Data Pokok 

Data yang berkenaan dengan pendidikan Alquran anak dalam 

keluarga single parent yang orang tuanya berstatus sebagai janda dan 

duda di Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 

serta faktor yang mempengaruhinya, meliputi: 

1) Pelaksanaan pendidikan Alquran di dalam keluarga single parent di 

Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 

a) Awal mengenal Alquran. 

b) Siapa yang memberikan pendidikan Alquran. 

c) Seberapa besar peran orang tua single parent dalam 

mewajibkan membaca Alquran dan mengulang apa yang 

sudah dipelajari 
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d) Tujuan dan metode pendidikan Alquran dalam keluarga 

single parent  di Desa Purwosari Kecamatan Tamban 

Kabupaten Barito Kuala. 

e) Tidak mengacuhkan aturan. 

2) Faktor yang mempengaruhi pendidikan Alquran dalam keluarga 

single parent di Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten 

Barito Kuala. 

 

b. Data Penunjang 

Data penunjang yang dimaksud ialah data yang mendukung data 

pokok, yang meliputi: 

1) Identitas responden (keluarga single parent yang orangtuanya 

berstatus janda dan duda), terdiri dari nama, umur, pendidikan, 

pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. 

2) Gambaran umum lokasi penelitian. 

3) Keadaan sistem pendidikan Alquran dalam keluarga single parent  

di Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.  

4) Dokumen-dokumen berupa foto dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis akan menggali data penelitian tersebut melalui beberapa sumber, 

yaitu: 

a. Responden, yaitu single parent di Desa Purwosari Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito Kuala dan telah ditetapkan sebagai subjek 

dalam penelitian 

b. Informan, yaitu Kepala Desa, tokoh agama, anak dari responden dan 

mereka yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap data 

yang akan digali dalam penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan 

survei langsung yaitu mengenai: 

a. Kevalidan tempat yaitu Desa Purwosari Kecamatan Tamban 

Kabupaten Barito Kuala 

b. Kevalidan tentang status di dalam keluarga sebagai single parent 

c. Membuktikan bahwa single parent tersebut memiliki anak di 

bawah umur 21 tahun dan belum menikah. 
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2. Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada responden maupun informan sehubungan 

dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Identitas responden (keluarga single parent yang orang tuanya 

berstatus sebagai janda dan duda) 

b. Latar belakang pendidikan orang tua 

c. Latar belakang pekerjaan orang tua 

d. Metode yang digunakan keluarga single parent dalam pendidikan 

Alquran 

e. Tujuan pendidikan Alquran dalam keluarga single parent  

f. Faktor yang mempengaruhi pendidikan Alquran dalam keluarga 

single parent. 

 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang: 

a. Letak geografis 

b. Jumlah penduduk baik yang single parent atau tidak 

c. Sarana pendidikan 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dapat dilihat pada matriks berikut ini. 
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Tabel 1  

Matriks: Data Sumber Data danTeknik Pengumpulan Data 

 

NO DATA 
SUMBER 

DATA 
TPD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Pokok: 

a. Pendidikan Alquran anak 

dalam keluarga single parent 

di Desa Purwosari 

Kecamatan Tamban 

Kabupaten Barito Kuala, 

yang meliputi: 

1) Awal mengenal Alquran. 

2) Siapa yang mengajarkan 

Alquran. 

3) Tujuan orang tua 

memberikan pendidikan 

Alquran 

4) Metode yang digunakan 

orang tua 

5) Peran orang tua. 

 

b. Faktor yang mempengaruhi 

pendidikan Alquran dalam 

keluarga single parent di 

Desa Purwosari Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito 

Kuala. 

1) Pendidikan orang tua 

2) Pekerjaan/ekonomi orang 

tua 

3) Lingkungan sekitar 

4) Tingkat kereligiusan 

keluarga 

5) Kegiatan anak. 

Responden 

Observasi 

dan 

Wawancara 

2 
 

Data penunjang: 

a. Identitas responden (keluarga 

single parent yang 

orangtuanya berstatus janda 

dan duda), terdiri dari nama, 

umur, pendidikan, pekerjaan 

dan jumlah anggota keluarga. 

b. Gambaran umum lokasi 

penelitian, terdiri dari batas-

batas Desa, jumlah 

penduduk, dan sarana 

Responden 

dan 

Informan 

 

Wawancara 

dan 

Dokumenter 
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NO DATA 
SUMBER 

DATA 
TPD 

pendidikan. 

c. Keadaan sistem pendidikan 

Alquran dalam keluarga 

single parent  di Desa 

Purwosari Kecamatan 

Tamban Kabupaten Barito 

Kuala.  

d. Dokumen-dokumen berupa 

foto dan lain-lain yang 

berhubungan dengan 

penelitian. 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penelitian ini ada beberapa teknik yang 

digunakan, yaitu sebagai berikut. 

a. Koleksi Data, peneliti megumpulkan data sebanyak-banyaknya 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang diperlukan. 

b. Editing, peneliti meneliti kembali data-data yang sudah terhimpun 

untuk mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat 

dipahami. 

c. Reduksi Data, peneliti membuat rangkuman inti dari data yang 

berhasil dikumpulkan. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis bersifat analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dalam bentuk 
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uraian kalimat. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif 

yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal 

yang bersifat khusus. 

 

H. 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 pembimbing 

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. Memohon pedoman wawancara serta instrumen penggali data 

lainnya. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan wawancara kepada responden dan informan serta mencari 

data dalam bentuk dokumenter 

b. Mengumpulkan data yang yang telah diberikan responden dan 

informan 
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c. Mengolah dan menganalisis data 

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 diprtahankan 

dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


