
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dari segi tempat, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. 

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, 

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

yang terjadi di lokasi tersebut (Sugiyono, 2010: 3). 

Sementara dari segi tujuan, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive researh) ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. 

Dalam studi ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau 

peristiwa berjalan seperti apa adanya (Sukmadinata, 2010: 18). 

Sementara dari segi pendekatannya, penelitian ini berjenis kualitatif. 

Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan 

pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu 

atau kelompok, yang berasal dari sosial atau kemanusiaan. Proses risetnya 

melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan. Data 

terkumpul dari “setingan” partisipan. Penganalisaan data dibangun secara 

bagian perbagian menuju tema-tema umum. Peneliti lalu membuat 

interpretasinya dari pemaknaan mereka terhadap berbagai data. 

Penulisannya disusun secara fleksibel struktur laporannya. Penulisnya 

membuat laporan berdasar cara pandang penelitian yang menekankan gaya 
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induktif, yang memfokuskan amatan pada pemaknaan individual, dan 

kompleksitasi situasi yang terjadi dan teramati (Santana, tt: 1) 

Dengan demikian jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif lapangan pada peranan orang tua dalam pengembangan 

kecerdasan spiritual anak pada keluarga aktivis islam. 

B.  Tempat Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, tempat atau lokasi yang menjadi objek 

penelitian adalah desa Hargobinangun, kecamatan Pakem, kabupaten 

Sleman lebih dikhususkan tempat penelitiannya di dusun ngipiksari. 

C. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada 6 Agustus – 11 Agustus 2016. 

Dalam waktu hampir seminggu dirasa cukup bagi peneliti untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut mulai dari 

dokumentasi, wawancara, dan observasi dari sumber data. 

D. Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi 

pokok masalah yang masih bersifat umum (sugiyono, 2010: 285). Dalam 

penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada ruang lingkup penelitian 

tentang peranan orang tua dalam pengembangan kecerdasan spiritual anak 

dalam membangun kesadaran kepada anak menjadi pribadi muslim di 

Kaliurang, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. 

1. Populasi  

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu harus ditetapkan 
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keseluruhan obyek yang dijadikan sebagai sumber informasi. 

Dengan demikian terlebih dahulu ditetapkan populasi. 

Menurut Drs. S. Margono populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam waktu yang telah ditentukan 

(Margono, 2007: 18). Maka dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah orang tua yang berada di kaliurang sebanyak 8 

orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi (Margono, 2007: 121). 

Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi 

yang karakteristiknya hendak diteliti. Karena dalam pengambilan 

sampel harus mewakili populasi yang ada sehingga dalam 

pengambilannya tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sebuah 

pertimbangan yang matang terhadap karakteristik populasi. 

Dalam penelitian ini sampelnya adalah orang tua di Kaliurang 

Desa Hargobinangun kec. Pakem Kab. Sleman yang bergerak 

sebagai aktivis islam. 

E. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari 

mana data diperoleh (Arikunto, 2010: 172).  Adapun subyek penelitian ini 

adalah orang tua di desa Hargobinangun, kecamatan Pakem, kabupaten 

Sleman sebagai aktivis Islam yang memiliki anak berusia antara 6-23 tahun. 

 



26 
 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai berikut: 

1. Wawancara atau Inerview  

Wawancara atau Inerview adalah suatu komunikasi 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan 

sumber data, komunikasi tersebut dengan dialog (Tanya jawab) 

secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara 

adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung (Sugiyono, 2010: 55). Adapun jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur.   

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dalam 

melakukan wawancara selain harus membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data dapat 

menggunakan alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar (Sugiyono, 2010: 319). 

Obyek yang diwawancarai adalah sebagai berikut: 

a. Orang tua anak 
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b. Anak. 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. (Usman dan Setiadi, 

2009: 52) Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah 

observasi langsung (direct observation), yaitu peneliti langsung 

terjun kelapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat 

keadaan atau fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut. Penulis 

akan mengamati yang berkaitan tentang peran orang tua dalam 

pengembangan kecerdasan spiritual anak di Kaliurang Yogyakarta. 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan atau dokumen (Fathoni, 2006: 112). 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai profil tempat yang menjadi lokasi penelitian 

yaitu Kaliurang Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

1. Analisis sebelum di lapangan  

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum 

peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil 
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studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini 

masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti 

masuk dan selama di lapangan. 

2. Analisis selama di lapangan  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (sugiyono, 2010: 336).  

3. Analisis setelah selesai di lapangan  

Setelah selesai melakukan penelitian di lapangan, maka 

tahapan terakhir adalah melakukan analisis akhir. Analisis akhir 

dilakukan dengan memberikan kesimpulan akhir atas penelitian 

yang dilakukan. 

 


