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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut 

Denzin dan Lincoln dalam bukunya Lexy J Moleong menyatakan bahwa istilah 

penelitian kualitatif yaitu mengacu pada jenis studi yang menggunakan berbagai 

metode dan menggunakan latar alami untuk mencoba menafsirkan fenomena 

aktual. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, 

pemanfaatan dokumen.1Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana “Pembinaan Akhlak Anak di Lingkungan Keluarga di Kelurahan 

Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka pemaparan data pada 

penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan gejala atau kelompok 

tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, yaitu termasuk 

hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruhnya terhadap suatu fenomena.2Jadi yang diamati pada penelitian ini terkait 

                                                           
 1Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

5.  

 
 2M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), 13-14. 
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fokus tentang “Pembinaan Akhlak Anak di Lingkungan Keluarga di Kelurahan 

Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan keluarga RT 14 Kelurahan 

Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu sumber data yang digali informasinya sesuai dengan 

masalah dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah 3 orang tua yang 

berada di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah upaya dan kendala dalam pembinaan 

akhlak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Data 

Data yang digali di dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 

a. Data Pokok 

Data pokok pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 3 orang 

informan yang terdiri dari 3 orang tua di Kelurahan Telawang Kecamatan 

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang meliputi: 
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1) Data tentang upaya dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin 

a) Metode keteladanan terhadap pembinaan akhlak anak.  

b) Metode mau’izhah atau nasehat terhadap pembinaan akhlak anak.  

c) Metode pembiasaan terhadap pembinaan akhlak anak.   

 

2) Data tentang kendala pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

a) Faktor Keluarga 

b) Faktor Teman Sebaya 

c) Faktor Lingkungan  

 

b. Data Penunjang 

Data penunjang ialah data yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi 

penelitian di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota 

Banjarmasin, yang meliputi: 

1) Sejarah singkat tentang berdirinya  

2) Jumlah penduduk  

3) Letak Geografis dan Batas wilayah  

4) Keadaan ekonomi  

5) Keadaan sarana dan prasarana  
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Responden, yaitu orang tua anak di Kelurahan Telawang Kecamatan 

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

b. Informan, yaitu Lurah atau Staf di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin 

Barat Kota Banjarmasin. 

c. Dokumen, yaitu berkaitan dengan dokumen berupa foto ataupun arsip yang 

ditemukan dalam lokasi penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Observasi, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan 

pencatatan secara cermat terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.3 

Pada penelitian ini, penulis mengamati bagaimana akhlak anak di lingkungan 

keluarga di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota 

Banjarmasin.   

2. Wawancara, adalah bentuk berinteraksi langsung antara peneliti dan responden.4 

Dalam wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang upaya dan 

kendala orang tua dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin 

                                                           
 3Margono S, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 158.  

 

 4Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.  
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3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang melalui sejumlah 

dokumen (informasi yang terdokumentasi) dalam bentuk berupa dokumen 

tertulis dan terekam. Adapun yang termasuk dalam dokumen tertulis berupa 

arsip, buku harian, otobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan 

sebagainya, sedangkan dokumen yang terekam dapat berupa foto, mikrofilm, 

film, kaset rekaman, dan sebagainya.5Dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan untuk menggali data tentang sejarah singkat, jumlah penduduk, batas 

wilayah, keadaan ekonomi, dan keadaan sarana dan prasarana di Kelurahan 

Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

 

Tabel 3.1 Matriks Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data 

 

NO. 

 

DATA 

 

SUMBER DATA 

 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1.  Data Pokok meliputi : 

1) Upaya orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak 

di Kelurahan Telawang  

Kecamatan Banjarmasin 

Barat Kota Banjarmasin, 

yaitu meliputi: 

a) Metode keteladanan 

terhadap pembinaan 

akhlak anak.  

b) Metode mau’izhah 

atau nasehat 

terhadap pembinaan  

akhlak anak 

c) Metode pembiasaan 

terhadap pembinaan 

akhlak anak   

 

 

 

 

 

 3 Orang Tua 

 

 

 

 

 

Observasi, 

Wawancara,  

dan Dokumentasi 

                                                           
 5Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.  
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2) Kendala orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak 

di Kelurahan Telawang 

Kecamatan Banjarmasin 

Barat Kota Banjarmasin, 

yaitu meliputi: 

a) Faktor keluarga 

b) Faktor teman sebaya 

c) Faktor lingkungan  

 

2.  Data Penunjang lokasi 

penelitian, yaitu meliputi : 

1) Sejarah singkat 

berdirinya  

2) Jumlah penduduk  

3) Letak Geografis dan 

Batas wilayah  

4) Keadaan ekonomi  

masyarakat  

5) Keadaan sarana dan 

prasarana  

 

 

Lurah atau Staf 

 

 

Observasi, 

Wawancara, 

dan Dokumentasi 

 

 

F.  Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengolahan, yaitu 

meliputi: 

a. Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di 

lapangan.6  

                                                           
 6Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 

2018, 91.  
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b. Penyajian data adalah aktivitas yang terjadi ketika kumpulan data dikompilasi, 

sehingga memungkinkan untuk dapat menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan.7 

c. Penarikan kesimpulan, adalah upaya yang dilakukakan selama di lapangan, yang 

mana peneliti terus berusaha untuk dapat menarik kesimpulan.8 

 

2. Analisis Data 

 Pada penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan 3 cara, yaitu 

meliputi: Pertama, reduksi data yaitu proses mengklasifikasi, mengarahkan, 

membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga terpilah 

yang mana dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Kedua, narasi yaitu akan 

digunakan untuk menyajikan data yang telah direduksi. Ketiga, adalah penarikann 

kesimpulan dari data yang telah disajikan.  

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi atau pengamatan awaIl ke tempat peneliti Ian. 

b. BerkonsulItasi dan berdiskusi kepada dosen pemb Iimbing terkait penelitan 

yang mau dilakukan. 

c. Membuat proposal skripsi dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing 

terkait masukan dan saran terkait proposal skripsi yang dibuat.  

                                                           
 7Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah…, 94.  

 

 8Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah…, 94. 
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d. Mengajukan proposal skripsi ke prodi jurusan. 

 

2. Tahap Persiapan 

a. Setelah judul di acc prodi jurusan, kemudian mendiskusikan waktu 

terkait pelaksanaan seminar proposal. 

b. Melaksanakan seminar proposaIl dan memperbaikIi proposal skripsi dari 

hasil masukkan dan saran yang diberikann oleh dosen pembimbing. 

c. Setelah selesai perbaikan proposal skripsi, kemudian memohon surat 

riIset kepada Mikwa Fakultas TarbiIyah dan Keguruan. 

d. Menyerahkan surat riIset ke lokasi penelitian. 

e. Menyiapkan alat-alat pengumpulan data untuk penelitian di lapangan. 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. MenghubungiI responden dan melakukan wawancara untuk 

mendapatkan hasil data penelitian. 

b. Melakukan pengumpulIan data. 

c. Mengolah dan menyusun data, serta melakukan analisis data yang telah 

ditemukan di lapangan. 

 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun dan mengoreksi kembali hasi Il penelitian, kemudian 

mengolahnya menjadi lIaporan penelitian.” 
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b. Berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembiImbing I dan dosen 

pembIimbing II terkait laporan yang telah dibuat untuk dilakukan 

koreksi dan perbaikan. 

c. Setelah selesai koreksi dan perbaikan, kemudian dosen pembimbing 

menyetujui hasil dari laporan penelitian.  

d. Kemudian setelah diperbaiki dan disetujui dari hasil penelitian tersebut 

lalu diperbanyak. 

e. Mendaftar sidang munaqasyah untuk di ujikan skripsinya dihadapan 

tim penguji. 

 


