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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan thesis  ini, penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian. Namun, sebelum menguraikan macam-

macam metode penelitian yang digunakan, penulis terlebih dahulu akan 

menguraikan definisi dari metode penelitian itu sendiri. Pada dasarnya metode 

penelitian dapat diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”.
1
 Dalam sebuah penelitian tentu saja terdapat tujuan 

juga kegunaan diadakannya penelitian tersebut, juga terdapat cara yang harus 

ditempuh guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Cara yang 

digunakan dalam penelitian itulah yang dinamakan metode penelitian.  

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

suatu kelompok  sosial, individual, dan lembaga masyaarakat.
2
 Dalam prosesnya, 

penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu 

di desa Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung Selatan. 

 

                                                 
1
Ibid, Sugiyono, h. 2. 

2
Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 

36. 
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2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian yang digunakan termasuk penelitian 

yang bersifat Kualitatif.Menurut Bodgan dan Taylor seperti dikutip oleh Bambang 

Setiyadi dalam bukunya “Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing”, 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan 

perilakunya yang dapat diamati sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 

pemahaman individu tertentu dan latar belakangnya secara utuh. Sedangkan 

menurut Kirk dan Miller dalam kutipan yang sama, menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengumpulan data dari subjek penelitian dalam 

lingkungannya sendiri dan dalam interaksinya dengan manusia lain serta 

menggunakan bahasa dan istilahnya sendiri.
3
 Jadi yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan kualitas, 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, verbalis, maupun perilaku 

yang diamati, yang mana menuntut pemahaman yang utuh dari peneliti, sehingga 

kualitas penelitian bergantung pada pemahaman peneliti tersebut. 

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan mengenai 

bagaimana peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak di 

desa Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung Selatan.  

 

 

                                                 
3
Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 219-220. 
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B. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland seperti dikutip oleh Lexy J Meleong dalam 

bukunya “Metode Penelitian Kualitatif”, menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif sumber data yang utama digunakan dalah penelitian adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
4
 

Sumber data yang dimaksud adalah segala yang diperlukan berkaitan dengan 

penelitian, yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data 

penelitian.  

 Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

termasuk laboratorium.
5
 Dalam penelitian ini adalah data peran orang tua 

(upaya yang dilakukan) dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat 

anak, dan pengamalan sholat anak.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat 

pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen 

resmi dari berbagai instansi pemerintah.
6
 Sumber-sumber sekunder dapat 

dibagi menurut penggolongan dalam sumber sekunder pribadi dan umum. 

                                                 
4
Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 157. 
5
S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi aksara, 2011), h. 143. 

6
Ibid, S. Nasution, h. 143. 



58 

 

58 

 

a) Sumber sekunder pribadi berupa surat-surat, kitab harian, catatan 

biografi dan yang mirip dengan itu. Kebanyakan di antara sumber-

sumber sekunder ini tidak diketahui adanya oleh peneliti, dan karena 

itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. 

b) Sumber sekunder umum  berupa data yang tersimpan dalam arsip yang 

biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan yang sama, 

misalnya yang dikumpulkan oleh Biro Arsip Nasional.
7
 

Berdasarkan paparan teori di atas bahwa sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, maka sumber data sekunder dalam 

penelitan ini antara lain data nama-nama anak (usia 6-12 tahun), data profil desa 

Rejomulyo 

C. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi seperti dikutip oleh Sugiyono, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikologis.
8
 Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
9
 Observasi berarti sebuah 

tindakan mengamati dan memperhatikan dengan seksama terhadap sesuatu. 

                                                 
7
Ibid, S. Nasution, h. 144. 

8
Sugiyono, Op. Cit., h. 145. 

 
9
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 63.  
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Berdasarkan proses pelaksanaannya, observasi dibedakan menjadi dua bentuk, 

yaitu: 

a. Observasi partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.   

b. Observasi non-partisipatif 

Dalam observasi ini peneliti tidak telibat dalam kehidupan sumber peneliti, 

melainkan hanya sebagai pengamat independen. 

 Sedangkan berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dibedakan 

menjadi: 

a. Observasi terstruktur, adalah observasi yang telah dirancang secara 

sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana 

tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan peneliti apabila peneliti 

telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. 

b. Observasi tidak terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diamati.
10

 

Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak ikut ambil bagian dalam 

kegiatan sehari-hari sumber penelitian yang diteliti. 

b. Observasi terstruktur, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dengan 

mengacu kepada pedoman yang telah disiapkan. 

                                                 
10

Sugiyono, Op. Cit., h. 145-146. 
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Berdasarkan kepada jenis observasi yang peneliti gunakan, data-data yang 

ingin diperoleh antara lain adalah data tentang peran orang tua (upaya yang 

dilakukan dalam menanamkan pengamalan sholat anak) dan data tentang 

pengamalan ibadah sholat anak di desa Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung 

Selatan 

2. Interview  

Menurut P. Joko Subagyo, interview yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengucapkan pertanyaan-

pertanyaan kepada para responden.
11

 Sedangkan menurut S. Nasution, interview 

adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi.
12

 Wawancara atau interview adalah sebuah tindakan untuk 

memperoleh informasi tertentu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber.  

Jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara tak terpimpin dan terpimpin. 

Wawancara tak terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah. Sedangkan 

wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-

data yang relevan saja.
13

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

interview terpimpin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam 

interview sudah disiapkan terlebih dahulu. Metode interview ini ditujukan kepada 

orang tua dan tokoh masyarakat. Berdasarkan jenis interview yang penulis 

gunakan, data-data yang hendak diperoleh melalui metode ini adalah data tentang 

                                                 
11

P. Joko Subagyo, Op. Cit., h. 39. 
12

S. Nasution, Op. Cit., h. 113.  
13

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, cetakan ke-5, 2004), h. 59. 
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peran orang tua dalam menanamkan pengamalan sholat anak, pengamalan ibadah 

sholat anak, dan sejarah singkat desa Rejomulyo.  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan 

teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data 

yang dikumpulkan dengan teknik obsevasi, wawancara, dan angket cenderung 

merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.
14

 

Dokumentasi adalah sebuah tindakan memperoleh informasi tertentu melalui 

pengumpulan dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data-data tertulis yang diperlukan dalam penelitian. Adapun 

data-data yang ingin diperoleh melalui metode dokumentasi ini adalah data anak 

(usia 6-12 tahun) di Desa Rejomulyo dan data Desa Rejomulyo (Profil desa, 

struktur pemerintahan, data penduduk, dll). 

D. Metode Analisis Data 

Dalam pengelolaan data yang akan diolah adalah hal-hal yang tercantum 

dan terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil wawancara/ pengamatan. Hal 

ini dikarenakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif data yang 

dihasilkan berupa  kata-kata, kalimat, gambar/ simbol, dalam mengolah data 

melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                 
14

Ibid, Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, h. 73. 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses 

penyederhanaan dan pengkatagorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan 

tema dan pembentukan konsep. Hasil dari proses ini adalah tema-tema, konsep-

konsep, dan berbagai hal mengenai hal-hal yang serupa maupun bertentangan. 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan 

data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengkonstruksikan 

data dalam sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh 

mana kelengkapan data yang tersedia.  

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan adalah “upaya 

mengkonstruksi dan menafsirkan data untuk menggambarkan secara mendalam 

dan untuk mengenai masalah yang diteliti”.
15

 

                                                 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, cet. 12), h. 338.  
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Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan 

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta/ peristiwa-peristiwa yang kongkrit 

itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Jadi dengan cara 

menganalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat umum dan 

diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan 

maksud dari tujuan penelitian.  

 


