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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan metode Field research atau penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
1
 Untuk memperoleh data yang 

objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi dilapangan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. 

 Penulis dalam penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang perang 

orangtua dalam pembentukan akhlakul karimah anak di komplek Ar-Raudah RT 

06 Kelayan B Banjarmasin. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini ialah bersifat kualitatif, Qualitative research is an inductive 

approach and its goal is to gain a deeper understanding of a person,s or grop’s 

experience.
2
 

Penelitian dilakukan pada obyek alamiah. Obyek yang alamiah adalah 

obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dan 

                                                           
1
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), h. 120. 

 
2
 Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Practice, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2012), h. 1. 
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penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan suatu yang lainnya kecuali dengan 

penelitian langsung kelapangan.
3
 Untuk analisis data penulis menggunakan 

deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan kesimpulan penulis menggunakan 

metode induktif.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah keluarga yang memilki anak usia 7 

sampai 13 tahun yang tinggal di Komplek Ar-Raudah RT 06 Kelayan B 

Banjarmasin yang ada didalam 89 kepala keluarga (KK). Adapun jumlah anak 

laki-laki usia 7-13 tahun ada 15 orang dan anak perempuan usia 7-13 tahun ada 13 

orang 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah peranan orangtua di Komplek 

Ar-Raudah RT 06 Kelayan B Banjarmasin dalam membentuk akhlakul karimah 

anak yaitu akhlak kepada orangtua dan akhlak kepada orang yang lebih tua. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Mengenai data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

data pokok dan data penunjang. 

 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13. 



32 
 

a. Data Pokok 

1) Data tentang peranan orangtua dalam pembentukan akhlakul 

karimah anak di Komplek Ar-Raudah RT 06 Kelayan B 

Banjarmasin meliputi: 

a) Sebagai tokoh teladan 

b) Sebagai pembimbing 

c) Menumbuhkan sikap positif anak terhadap agama yang 

dianutnya 

d) Menumbuhkan keterampilan beragama 

e) Menanamkan pengetahuan agama 

2) Data tentang faktor apa-apa saja yang mempengaruhi peran 

orangtua dalam pembentukan akhlakul karimah anak di Komplek 

Ar-Raudah RT 06 Kelaya B Banjarmasin meliputi: 

a) Faktor waktu yang dimiliki orangtua 

b) Faktor latar belakang pendidikan orangtua 

c) Faktor ekonomi 

d) Faktor lingkungan  

Data ini dapat digali dalam penelitian ini melalui upaya pengumpulan data 

seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dapat dilihat dari 

pengumpulan data yang ditujukan kepada pihak yang terkait, mengenai akhlak 

dikesehariannya. 

b. Data Penunjang 

Data ini merupakan pelengkap yang dianggap penting dalam mendukung 
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data pokok yaitu: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian 

2) Keadaan dan jumlah anak yang ada di Komplek Ar-Raudah RT 06 

Kelayan B Banjrmasin 

2. Sumber Data 

Untuk dapat memperoleh data tersebut, maka diperlukan sumber data 

sebagai berikiut: 

a. Responden, yaitu  orangtua, ayah atau ibu di kalangan warga Komplek 

Ar-Raudah RT 06 Kelayan B Banjarmasin yang menjadi subjek. 

b. Informan, yaitu Ketua RT dan Masyarakat Komplek Ar-Raudah RT 06.  

c. Dokumentar, yaitu data yang diperoleh dari hasil catatan yang berkaitan 

dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dengan tujuan agar 

memperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara 
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spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.
4
 Melalui 

observasi ini kita dapat mengetahui kebenarannya tentang masalah yang kita 

selidiki dalam hubungannya dengan dunia kenyataan. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan yaitu dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara 

ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun 

mempengaruhi pendapat responden.
5
  

Peranan pewawancara sangatlah penting, meskipun daftar pertanyaan telah 

dibuat dengan sesempurna mungkin oleh peneliti, namun tetap kuncinya terletak 

pada pewawancara. Pertanyaan akan langsung ditujukan terhadap responden dan 

informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data atau gambaran yang akan penulis teliti, 

khususnya gambaran lokasi yang akan penulis teliti. 

Untuk lebih jelasnya tentang data dan sumber data dan teknik pengumpulan 

data ini, dapat dilihat pada matriks di bawah ini sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
4
 Subagyo Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (JakaRTa: Rineka Cipta, 

2004), h. 63 

 
5
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,( JakaRTa: Bumi Aksara, 

2004), h. 83. 
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Tabel 3.1 Matrik Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber data TPD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Data pokok tentang peran 

orangtua dalam pembentukan 

akhlakul karimah anak Di 

Komplek Ar-Raudah RT 06 

Kelayan B Banjarmasin meliputi: 

a) Pemberian pelajaran akhlak    

pada anak 

b) Memberi keteladanan yang 

baik pada anak 

c) Memberi nasehat yang baik 

jika anak melakukan kesalahan 

 

Data ini merupakan pelengkap 

yang dianggap penting dalam 

mendukung data pokok yaitu: 

1) Gambaran umum lokasi 

penelitian 

2) Keadaan dan jumlah anak yang 

ada di Komplek Ar-Raudah RT 

06 Kelayan B Banjarmasin 

Orangtua yang 

memiliki anak 

usia 7 samai 13 

tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warga komplek 

Ar-Raudah RT 06 

Kelayan B 

Banjarmasin 

Observasai dan 

wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi 

dan wawancara 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Ada beberapa teknik pengolahan data yang penulis gunakan: 

a. Editing 

Dalam hal ini penulis meneliti kembali data-data yang telah terkumpul 

untuk mengetahui apakah semua data sudah lengkap, jelas dan dapat 

dipahami. 

b. Klasifikasi  

Yaitu, mengelompokkan masing-masing data sesuai dengan jenis 

permasalahan. 
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c. Interprensi data 

Memberi penjelasan dan penafsiran data yang terkumpul dan 

menguraikannya dalam bentuk diskriptif dan selanjutnya akan 

dianalisi. 

2. Analisis Data 

Selanjutnya untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa 

deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan kejadian sesungguhnya dalam 

bentuk kalimat atau uraian. Kemudian untuk mendapatkan simpulan dalam 

penelitian ini, maka digunakan teknik induktif yaitu dengan cara menarik 

simpulan dari sesuatu yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam tahapan ini ada beberapa tahapan yang dilalui, antara lain:  

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

c. Mengajukan proposal penelitian 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal 

b. Revisi seperlunya terhadap proposal 

c. Meminta surat riset dengan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

d. Menyampaikan surat riset kepada pihak-pihak berwenang. 

 



37 
 

3. Tahap Pelaksaan 

a. Menghubungi informan untuk menggali informan yang diperlukan 

b. Pengumpulan data yang diperlukan 

c. Pengolahan data dan analisis data 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan sehingga disetujui. 

c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya dibawa untuk diujikan dalam sidang 

munaqasah. 


