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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum impiris, yaitu penelitian yang 

berkaitan dengan data-data primer yang ada di lapangan terkait dengan 

pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan yang menjadi 

kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus keluarga yang memiliki banyak anak di masyarakat Kecamatan Sungai 

Tabukan mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak 

serta bagaimana kendala dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini sendiri berlokasi di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi 

penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Melihat masyarakat di Kecamatan Sungai Tabukan yang sebagian banyak 

memiliki anak dalam keluarganya. 

2. Bahwa masalah yang diteliti sepengetahuan peneliti sebelumnya belum 

pernah di teliti. 

3. Bahwa masalah tersebut cukup baik untuk dilakukan penelitian. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas informan, yang meliputi: Nama, Pekerjaan, Umur, Pendidikan 

Terakhir, dan Alamat. 

2. Cara masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pendidikan 

anak serta kendala-kendalanya. 

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang banyak memiliki anak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan 

dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview/ wawancara, yaitu penulis melakukan percakapan atau dialog 

secara langsung dengan informan untuk menggali keterangan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. 

2. Documenter, yaitu penulis memperoleh data dari dokumen yang ada di 

tempat penelitian. 

 

E. Teknik Pengolahan  

Teknik pengolahan data yang akan di gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang 

diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta 

kesempurnaan data dapat diketahui. 

2. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam laporan 

deskriptif. 
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3. Matrik, yaitu mengabungkan semua data yang sudah di dapat sehingga 

mudah untuk di pahami. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu 

melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat sehingga diketahui 

bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua serta kendala-kendalanya 

dalam melaksanakan hak-hak anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. 

1. Prosedur Penelitian 

Untuk memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal di Kecamatan 

Sungai Tabukan mengenai hal yang akan diteliti terhadap subjek dan objek 

yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal yang 

kemudian dikunsultasikan dengan dosen penasehat dan minta persetujuan 

untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

b. Pengumpulan Data 

Penulis akan menghimpun data yang didapat dilapangan dengan 

metode yang telah di tentukan. 

c. Pengolahan dan Analisis data 

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhi subjek dan 

objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik 
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editing, setelah itu data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik 

analisis secara deskriptif kualitatif. 

d. Penulisan Laporan Akhir 

Dari data dan hasil penelitian, semuanya akan disusun untuk 

menjadi sebuah karya ilmiah yang dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing I Ibu Dra. Faridah MHI dan pembimbing II Bapak 

Ansharullah S. Ag., M.Fil.I. dan tidak ada masalah untuk dijadikan 

sebagai sebuah karya ilmiah. Maka setelah itu karya ilmiah ini siap untuk 

dimunaqasahkan. 

 

 


