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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini yang dilakukan menggunakan jenis dan pendekatan: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek 

penelitian dan dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga, gejala tertentu.
1
 Penelitian ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan suatu (fenomena, kejadian) dan 

melaporkan sebagaimana adanya. 

2. Metode dan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang 

prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan 

logika ilmiah. 

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana peran orangtua dalam 

pendidikan agama Islam. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan subjek dan objek penelitian sebagai 

berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek didalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) kepala keluarga 

(KK) dan anak-anak mereka dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang 

mempunyai anak yang berusia mulai dari 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, dan 12 

tahun dari kalangan keluarga para petani karet yang ada di Desa Benua 

Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai akidah bagi para 

petani karet terhadap anak-anak mereka yang berusia  6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 

11, dan 12 tahun yang ada di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

C. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini digunakan menggunakan data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data. 

1. Data 

                                                                                                                                                                      
1
Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 

2002), h. 120. 
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Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data pokok dan data 

penunjang sebagai berikut: 

a. Data Pokok 

Data yang menjadi data pokok didalam penelitian ini adalah: 

1) Data yang berkenaan dengan penanaman nilai-nilai akidah para 

petani karet terhadap anak-anak mereka di Desa Benua Lawas, 

yaitu meliputi seperti: 

a) Mengajarkan kalimat tauhid 

b) Mengenalkan dan menanamkan cinta kepada Allah 

c) Menanamkan cinta kepada Rasulullah Saw 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam penanaman nilai-nilai 

akidah para petani karet terhadap anak-anak mereka di Desa 

Benua Lawas, yaitu yang meliputi diantaranya: 

a) Latar belakang pendidikan orangtua 

b) Keteladanan orangtua 

c) Waktu yang tersedia 

d) Dan lingkungan tempat tinggal anak 

b. Data Penunjang, yaitu data yang mendukung terhadap data pokok 

yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi seperti: 

1) Letak dan luas Desa Benua Lawas 

2) Jumlah penduduk Desa Benua Lawas 
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3) Lembaga pendidikan 

4) Sarana ibadah Desa Benua Lawas 

5) Mata pencaharian 

6) Dan kehidupan sosial keagamaan penduduk desa Benua Lawas 

2. Sumber Data 

Sumber data didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu 10 (enam) kepala keluarga (KK) dan 10 (enam) 

anak-anak mereka dari 10 (enam) keluarga tersebut yang tercatat 

mempunyai anak yang berusia mulai dari 6, 7, 7 8, 9, 9, 10, 10, 11, 

dan 12, tahun dari keluarga para petani karet tersebut yang ada di Desa 

Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b. Informan, yaitu Kepala Desa dan staf kepegawaian yang ada di Desa 

Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

c. Dokumen, yaitu seluruh bukti-bukti tertulis yang berhubungan dengan 

lokasi dan objek penelitian, seperti jumlah penduduk dan mata 

pencaharian penduduk desa Benua Lawas, yang terdapat pada kantor 

kepala desa Benua Lawas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke 

objek lokasi penelitian terhadap kegiatan penanaman nilai-nilai akidah 

dikalangan keluarga para petani karet terhadap anak-anak mereka di 

Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukannya dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan para responden, yang terdiri dari 

para orangtua petani karet dan anak-anak mereka untuk menggali data 

pokok, dan kepada pihak informan untuk memperoleh data penunjang. 

c. Dokumentasi, yaitu penulis menggali sejumlah data dari arsip desa 

untuk mengatahui tentang gambaran umum lokasi penelitian tersebut. 

Untuk lebih jelasnya terkait dengan data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data, maka dapat dilihat pada matriks berikut dibawah ini. 

 

TABEL I 

 

MATRIKS, DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK  

PENGUMPULAN DATA 

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1. 

 

 

Data Pokok 

a. Penanaman nilai-nilai 

akidah dikeluarga para petani 

karet terhadap anak-anak 

mereka yang terdiri dari: 

1) Mengajarkan kalimat 

tauhid 

 

 

 

Orangtua dan 

anak-anak mereka 

 

 

 

 

Wawancara dan 

Observasi 
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2. 

2) Mengenalkan dan 

menanamkan cinta 

kepada Allah 

3) Menanamkan cinta 

kepada Rasulullah 

Saw. 

 

b. Data tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penanaman nilai-nilai akidah 

para petani karet terhadap 

anak-anak mereka, yang 

meliputi: 

1) Latar belakang 

pendidikan orangtua 

2) Keteladanan orangtua 

3) Waktu yang tersedia 

4) Lingkungan tempat 

tinggal anak 

 

 

 

Data penunjang, yaitu data 

yang berhubungan dengan 

gambaran umum lokasi 

penelitian meliputi: 

a. Letak dan luas Desa 

Benua Lawas 

b. Jumlah penduduk 

Desa Benua Lawas 

c. Lembaga pendidikan 

dan ibadah 

d. Mata pencaharian 

e. Kehidupan social 

keagamaan penduduk 

Desa Benua Lawas 

Orangtua dan 

anak-anak mereka 

Orangtua 

Orangtua dan 

anak-anak mereka 

 

 

 

Orangtua 

Orangtua 

Orangtua 

Orangtua  

 

 

 

 

 

Kepada Desa dan 

Staf Kepegawaian 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara, 

Observasi, dan 

Dokumentasi 
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D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dan 

analisis data, yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan beberapa teknik 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

a. Editing, yaitu mencek kembali data yang sudah terkumpul sehingga 

hasil yang diperoleh benar-benar shaheh. 

b. Klasifikasi, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan 

jenisnya. 

c. Interpretasi, yaitu pada tahap ini penulis memberikan penafsiran data 

atas data yang ada dan memperjelasnya tanpa merubah maksud data 

tersebut. 

2. Analisis Data 

Setelah semua data diolah dan disajikan secara diskriptif sesuai 

dengan urutan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai melakukan reduksi data yaitu dengan 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian 

sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan 
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dalam bentuk narasi. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah 

disajikan pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan. 

 

E. Prosuder Penelitian 

Ada beberapa tahap pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk penyusunan desain 

proposal. 

c. Mengajukan desain proposal skripsi serta memohon persetujuan judul 

kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin, melalui Ketua Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar. 

c. Memohon surat perintah riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk melakukan penelitian dan 

pengumpulan data. 

d. Menyampaikan surat riset kepada pihak bersangkutan. 

e. Menyiapkan teknik-teknik pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi instansi yang terkait guna menyampaikan diadakannya 

suatu penelitian. 

b. Melakukan wawancara terhadap responden dan informan. 

c. Mengumpulkan data. 

d. Mengolah dan melakukan analisis data. 

e. Menarik kesimpulan dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun hasil penelitian dan berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing untuk penyempurnaan penulisan laporan hasil penelitian. 

b. Memperbanyak naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing, 

kemudian siap untuk diuji dan dipertahankan di depan tim penguji 

pada saat siding munaqasah. 


