
 

35 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilaksanakan di suatu tempat.
50

 Sedangkan untuk 

pendekatannya, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hal 

ini penulis menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang 

disebut sebagai informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi, dan sebagainya.
51

 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka penulis akan 

memperoleh data deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengetahui 

serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai peran orang tua dalam 

pendidikan fiqih terhadap outfit of the day (OOTD) remaja putri akibat pengguna 

aplikasi tik tok di Desa Sungai Cabang Barat RT 9-10 Kecamatan Pantai Lunci 

Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah serta faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan peran orang tua tersebut. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Cabang Barat RT 9-10 Kecamatan 

Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian kali ini adalah 10 orang tua, 10 remaja putri, dan 3 

tetangga ataupun keluarga orang tua Desa Sungai Cabang Barat RT 9-10 

Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Sedangkan 

objek penelitian adalah peran orang tua mendidik anaknya pada masalah 

berpakaian sesuai dengan syariat Islam serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali oleh penulis dalam penelitian ini meliputi data 

pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok 

Data pokok yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati serta 

dicatat.
52

 Data pokok yakni data tentang peran yang dilakukan orang tua dalam 

mendidik remaja putrinya terkait masalah berpakaian yang sesuai dengan syariat 

Islam, data yang dimaksud yakni: 

1) Peran yang dilakukan orang tua dalam mendidik remaja putrinya 

terkait masalah berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. 

2) Faktor-faktor pendukung serta penghambat orang tua dalam 

melaksanakan perannya. 
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b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung melalui media perantara seperti literatur-literatur 

kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Data penunjang dalam 

penelitian meliputi: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian. 

2) Pendidikan keluarga 

3) Keadaan remaja putri Desa Sungai Cabang Barat RT 9-10 

Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. 

2. Sumber Data 

Penulis mengambil dua macam sumber data, yaitu data pokok dan 

penunjang. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data pokok pada penelitian ini 

yaitu 10 orang tua, 10 remaja putri, 3 keluarga atau tetangga yang dapat 

memberikan informasi terkait peranan orang tua dalam mendidik anaknya pada 

masalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam serta faktor pendukung dan 

penghambatnya di Desa Sungai Cabang Barat RT 9-10 Kecamatan Pantai Lunci 

Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Sedangkan sumber data penunjang 

yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung.
53

 Seperti catatan, gambaran atau 

bahan tertulis terkait penelitian. Data penunjang ini diperoleh dokumenter atau 

catatan tertulis lainnya. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data atau informasi terkait penelitian, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan sebuah pengamatan sistematis terhadap aktivitas 

manusia dan lingkungan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus 

menerus dan bersifat alami untuk menghasilkan fakta.
54

 Teknik ini digunakan 

untuk mengamati dan melihat secara langsung keadaan lokasi penelitian. Adapun 

di sini penuli mengamati tentang peran orang tua dalam mendidik anak mereka 

yang meniru cara berpakaian di Aplikasi tik tok. 

2. Wawancara 

Salah satu metode yang paling penting untuk mengumpulkan data adalah 

wawancara, karena teknik ini membantu penulis mendapatkan informasi secara 

mendalam dalam memahami suatu situasi atau masalah.
55

 Dalam hal ini, penulis 

akan melakukan tanya jawab bersama orang tua di Desa Sungai Cabang Barat RT 

9-10 Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. 

3. Dokumentasi 

Penulis menggunakan teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan 

data dari dokumen-dokumen di Desa Sungai Cabang Barat terkait penelitian 

menggunakan kamera serta alat tulis untuk mengumpulkan data terkait penelitian. 
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Tabel. 3.1 Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No. Jenis Data Sumber Data TPD 

1 Data pokok dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Peran yang dilakukan orang 

tua dalam mendidik remaja 

putrinya terkait masalah 

berpakaian yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

 

 

 

b. Faktor-faktor pendukung serta 

penghambat orang tua dalam 

melaksanakan perannya. 

Orang tua, remaja 

putri, tetangga atau 

keluarga orang tua 

Desa Sungai 

Cabang Barat RT 

9-10 Kecamatan 

Pantai Lunci 

Kabupaten 

Sukamara 

 

Orang tua Desa 

Sungai Cabang 

Barat RT 9-10 

Kecamatan Pantai 

Lunci Kabupaten 

Sukamara 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

 dan Observasi 

2 Data penunjang dalam penelitian 

ini meliputi: 

1) Gambaran umum lokasi 

penelitian. 

2) Pendidikan keluarga 

3) Keadaan remaja putri Desa 

Sungai Cabang Barat RT 9-10 

Kecamatan Pantai Lunci 

Kabupaten Sukamara 

Kalimantan Tengah. 

 

Dokumen 

 

Orang tua 

 

Dokumen dan 

Informan 

 

 

Dokumentasi 

dan Observasi 

 

Wawancara 

 

Dokumentasi, 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Observasi 

Penulis menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data 

dengan cara mengamati kondisi lokasi penelitian dan kondisi lingkungan Desa 

Sungai Cabang Barat. Selain itu, penulis juga mengamati peranan orang tua dalam 

pendidikan fiqih terhadap remaja putrinya serta faktor pendukung dan 

penghambatnya dalam memberikan pendidikan masalah berpakaian kepada 
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anaknya. Penulis juga mengamati Outfit Of The Day (OOTD) remaja putri di Desa 

Sungai Cabang Barat RT 9-10. 

2. Wawancara 

Penulis menggunakan instrumen wawancara untuk menggali informasi 

bagaimana peranan orang tua yang dilakukan di Desa Sungai Cabang Barat serta 

faktor-faktor pendukung dan penghambat. Dalam hal ini penulis akan 

mewawancarai 10 orang tua, 10 remaja putri, dan 3 tetangga ataupun keluarga. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk menggali data tentang gambaran umum 

lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga mengambil foto kegiatan wawancara 

bersama subjek penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi bersama orang tua di Desa Sungai Cabang 

Barat. 

2. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi 

data mentah dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Penulis 

membuang data-data yang tidak penting yang dapat memudahkan penulis dalam 

mendapatkan kesimpulan. Penghapusan data yang tidak relevan dapat 

memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan. 
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3. Tahap Penyajian Data 

Penyajian data yaitu kegiatan menyusun semua informasi. Bentuk 

penyajian pada penelitian ini dapat berupa teks naratif yang didapat di lapangan, 

gambar ataupun hal lainnya terkait penelitian. Hal ini dapat memudahkan penulis 

dalam memahami subjek dan objek penelitian yang dapat memberikan jawaban 

fokus penelitian yang sesuai.
56

 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru. Temuan baru dapat berupa 

deskripsi atau gambaran terkait penelitian.
57

 Tahap ini adalah tahap akhir, penulis 

memberikan kesimpulan akhir mengenai peran orang tua dalam pendidikan fiqih 

terhadap outfit of the day remaja putri akibat pengguna aplikasi tik tok serta 

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran orang tua itu 

sendiri. 
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