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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian Penelitian ini ialah studi lapangan yang dilaksanakan memakai 

pendekatan kualitatif, “pendekatan yang lebih berfokus pada analisis selama 

penalaran induktif serta analisis dinamis kolerasi antara kenyataan yang diamati 

memakai logika ilmiah”.1  

kehadiran peneliti di lapangan menjadi penting sebab dari pendekatan 

kualitatif, peneliti bertindak menjadi instrumen langsung, mengumpul data berasal 

pengamatan pakar, berpartisipasi secara intensif serta aktif dalam penelitian.  

Metode yang dipakai untuk penelitian ini merupakan deskriptif. Ini artinya 

metode penelitian yang menarik konklusi memakai cara yang mudah dipahami 

menggunakan menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Penelitian 

deskriptif fokus di info terbaru pada waktu penelitian. Melalui penelitian deskriptif, 

peneliti berusaha menggambarkan peristiwa krusial tanpa secar khusus 

mengungkapkan peristiwa tersebut.2 

Penelitian ini dilaksanakan agar menjawab pertanyaan perihal apa itu berita 

atau fenomena serta bagaimana melaporkannya. pendekatan yang dipakai untuk 

penelitian ini ialah kualitatif,  yaitu studi dan pengamatan terhadap syarat yang ada

 
1Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5. 

 
2Jamal Ma’ruf Asmani, Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 75 
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di lokasi sesuai pengamatan. Pada hal ini penulis mendiskripsikan bagaimana pola 

asuh orang tua dalma menanmkan nilai-nilai agama Islam pada anak di Desa Ujung 

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang tua yang yang memiliki anak 

antara umur 6-18 tahun di Rt. 04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten 

Tanah Laut. 

2. Objek  

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai pola asuh orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

C. Data dan Sumber Data  

Pada penelitian ini menggunakan data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data. 

1. Data  

Pada penelitian, data yang dicari berasal dari data pokok serta data 

penunjang. 
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a. Data Pokok  

Berkenaan mengenai data pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai-

nilai agama Islam pada anak di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut:  

1) Penanaman nilai keimanan mencakup mengenal Allah dan Nabi 

Muhammad Saw. 

2) Penanaman nilai ibadah mencakup ibadah shalat dan puasa. 

3) Penanaman nilai akhlak  mencakup bagaimana hormat dan taat kepada 

orang tua, guru, serta teman. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua dalam 

menanamkan  nilai-nilai agama Islam pada anak di Desa Ujung Kecamatan 

Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut : 

1) Taraf Sosial Ekonomi. 

2) Taraf Pendidikan. 

3) Taraf Lingkungan. 

b. Data penunjang 

Data penunjang adalah data yang untuk melengkapi data pokok tentang 

gambaran umum lokasi penelitian meliputi :  

1) Letak geografis dan luas Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati kabupaten 

Tanah Laut. 

2) Jumlah penduduk. 

3) Pekerjaan penduduk. 

4) Lembaga pendidikan. 



30 
 

 

5) Tempat ibadah. 

6) kegiatan keagamaan. 

2. Sumber Data  

Sumber penggalian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu 10 orang tua yang yang memiliki anak berumur 6- 18 

tahun di Rt. 04 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. 

b. Informan, ialah kelompok yang terikat pada aplikasi aktivitas penelitian 

ini antara lain kepala desa, ketua Rt, dan bagian yang bisa menyampaikan 

informasi pendukung perkara data penyelidikan.   

c. Dokumentasi, ialah data sekunder dikenal sebagai dokumentasi dan 

disimpan dalam bentuk file atau dokumen (catatatan konvensional juga 

elektronik. 3 Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi melengkapi 

penggunaan teknik observasi dan wawancara, seperti ilustrasi umum 

lokasi penelitian, posisi geografis, jumlah penduduk, jumlah kepala 

keluarga, pekerjaan penduduk, forum pendidikan, wadah ibadah serta 

kegiatan keagamaan. Data yang berbentuk istilah berasal dari para 

informan di saat diwawancarai. data-data ini mengenai kabar dari 

informan, Adapun data tambahan berbentuk dokumenyakni data tertulis 

mengenai gambaran umum lokasi terangan dari para informan, sedang dari 

data tambahan berupa dokumen. 

 

 
3 Rahmadi, pengantar metodologi penelitian,(Banjarmasin:Antasari Press, 2011) h. 92. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang dilakukan penulis pada rangka pengumpulan data dengan cara 

yaitu:  

1. Observasi, Penulis dalam melakukan observasinya ikut melibatkan diri 

kedalam kehidupan sosial sehari-hari di lokasi penelitian.4 Peneliti 

mengadakan pengamatan secara pribadi dilokasi penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai masalah yang diteliti.5 

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di desa 

ujung, penulis melakukan observasi untuk melihat dan mengetahui dari dekat 

permasalahan yang diteliti tentang pola asuh orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama pada anak di desa Ujung kecamatan Bati-Bati Kabupaten 

Tanah Laut. 

2. Wawancara, Teknik wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan lewat mulut disaat pertemuan tatap muka secara individual atau 

kelompok.6 Wawancara ialah dialog yang bertujuan eksklusif. Percakapan itu 

dilaksanakan kedua belah pihak, yakni pewawancara yang menyodorkan 

persoalan sehingga terwawancara yang membagikan balasan terhadap 

pertanyaan itu. Metode wawancara ialah dialog yang dilaksanakan agar 

menerima pandangan, ilmu serta keahlian dari informan terhadap 

 
4Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setdia, 

2009), h. 138. 

 
5Arikunto Suharsimi, Prosuder penelitian suatu peneltian praktek, (Jakarta: Rineka cipta, 

2005), h. 105 

  
6Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Peneltian Pendidikan, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009) h. 216 
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permasalahan yang analisis. Adapaun wawancara mendalam bertujuan buat 

mendapat kontuksi nan terjadi sekarang terhadap orang, aktifitas, pengakuan, 

kerisauan, motivasi, kejadian serta organisasi.7 Penulis melakukan dialog 

langsung terhadap orang tua perihal pola asuh orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama islam pada anak mereka yang masih berusia sekolah di Desa 

Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. 

3. Dokumentasi, ialah mengumpulkan Data dengan melalui pemeriksaan 

ataupun menulis sebuah laporan yang sudah siap.8 Teknik ini dipakai buat 

mencari Data menggunakan arsip serta catatan  yang tersedia agar membantu 

data-data ketika dibutuhkan di penelitian. Penulis menggali data tertulis yang 

berkaitan dengan perseteruan yang diteliti, spesifik terhadap ilustrasi umum 

lokasi penelitian mencakup riwayat singkat berdirinya desa, jumlah kepala 

keluaga, ilustrasi lingkungan desa, sarana dan prasarana Desa Ujung 

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Supaya lebih spesifik tentang 

data, sumber data, serta teknik pengumpulan data bisa dicermati di berikut 

ini. 

 

 

 

 

TABEL 3.1 

MATRIK DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK 

PENGUMPULAN DATA 

 
7Ahmad Tarzeh, Pengantar Metode PenelitIan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 183. 

 
8Ibid., h. 66. 
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NO DATA SUMBER DATA TPD 

1 Data pokok meliputi: 

Data tentang pola asuh 

orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama Islam pada 

anak di di Desa Ujung 

Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah laut 

diantaranya:  

1) Penanaman nilai 

keimanan mencakup 

mengenal Allah dan 

Nabi Muhammad Saw. 

2) Penanaman nilai 

ibadah mencakup 

ibadah shalat dan 

membaca Al-qur’an. 

3) Penanaman nilai 

akhlak  mencakup 

bagaimana hormat dan 

taat kepada orang tua, 

guru, serta teman. 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh 

orang tua dalam menanamkan 

nilai-nilai agama Islam pada 

anak di Desa Ujung 

Kecamatan Bati-Bati 

Kabupaten Tanah Laut : 

1) Latar belakang 

pendidikan 

2) Tingkat sosial ekonomi 

3) Faktor Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang tua dan 

anak 

 

 

 

 

 

 

Observasi dan 

wawancara 

2 Adapun Data Penunjang 

Dalam Penelitiani Ini Yaitu 

Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian Meliputi:  
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1) Letak Geografis Dan 

Luas Desa Ujung Kec. 

Bati-Bati. 

2) Jumlah Penduduk. 

3) Pekerjaan Penduduk. 

4) Lembaga Pendidikan. 

5) Tempat Ibadah. 

6) Kegiatan Keagamaan. 

 

Kepala Desa Dan 

Stff Kepegawaian 

Wawancara, 

Observasi, Dan 

Dokumentasi 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data  

Teknik Pengolahan Data  

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan cara:  

a. Editing. Penulis memeriksa ulang, input data serta keterbacaan, makna 

tekstual, jawaban atas pertanyaan lain, relevansinya, dan konsitensi unit 

data . data yang telah dikumpulkan dapat ditingkatkan atau diperbaiki 

dengan menggunakan metode ini. 

b. Klasifikasi. Dengan mengelompokkan data berasaskan jenis maupun 

macam tertentu. Menjabarkan data tadi pada bentuk narasi.   

c. Penggambaran secara rinci. Dengan mendeskripsikan seluruh data yang 

didapat tentang subjek juga objek penelitian secara jelas kasus perkasusan.  

 

 

1. Analisis Data  
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Bogdan menuturkan yaitu proses menggali serta mengurutkan data secara 

teratur setelah wawancara, catatan lapangan, serta bahan lainnya, sebagai akibatnya 

mampu dipahami serta temuannya bisa di informasikan terhadap orang lain.9  

Analisis data dilaksanakan menggunakan cara menjabarkan maupun 

menggambarkan menggunakan istilah kata dan kalimat, penyajian data yakni 

menarik konklusi serta tahap akhir dari analisa data ini sehingga  terjadi kebenaran 

data.  

Penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan  

keabsahan data pada bentuk kalimat maupun uraian kemudian terlihat pola asuh 

orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak di Desa Ujung 

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dalam penarikan konklusi, memakai 

metode induktif yakni menarik konklusi mulanya bersifat spesifik  dijabarkan 

menjadi konklusi yang bersifat umum. 

 

F.  Prosedur Penelitian.  

Tahapan pada pelaksanaan penelitian ini, diantaranya : 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Peninjauan ke lokasi penelitian. 

b. Konsultasi melalui dosen pembimbing. 

c. Menyajikan desain proposal serta meminta izin judul skripsi ke kejurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 
9sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 334. 



36 
 

 

2. Tahap Persiapan 

a. Melakukan seminar proposal yang diterima. 

b. Menyerahkan penelitian ke universitas dengan menyerahkannya ke 

Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin 

c. Merancang alat untuk mengumpulkan data untuk melakukan penelitian 

lapangan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi informaan, melakukan kunjungan dan melakukan observasi 

dan wawancara. 

b. Mengumpulan data. 

c. Pembentukan dan analisis data. 

4. Pembentukan serta menganalisis dataTahap Penyusunan Laporan 

a. Pastikan laporannya komprehensif. 

b. Membereskan hasil penelitian lalu berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing untuk penyempurnaan penulisan laporan hasil penelitian. 

c. Melipatgandakan naskah skripsi yang sudah disepakati pembimbing, 

sehingga siap diuji pada waktu sidang munaqasah. 

 


