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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, 

tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku 

tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.
1
 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan data yang disajikan secara lebih teliti 

dengan ciri-ciri tertentu serta tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan.
2
 Deskriptif yang berarti menjelaskan dan menerangkan segala hal yang 

berhubungan dengan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan tidak hanya sekedar 

berdasarkan laporan atau suatu kejadian atau fenomena, akan tetapi juga dilakukan 

dengan terjun kelapangan secara langsung dimana peneliti itu melakukan 

penelitiannya yang akan mendapatkan informasi secara terinci dan dari sumber yang 

dapat dipercaya yang benar-benar berkaitan dengan masalah atau isu yang diangkat. 

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tentang peran single parents dalam 

membentuk generasi anak saleh di Kota Parepare. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah pada Kota 

Parepare. 4 kecamatan, yaitu di kecamatan Bacukiki Barat, kecematan Bacukiki, 

kecematan Soreang, dan kecematan Ujung. 

2. Waktu Penelitian 

Setelah penyusunan proposal penelitian yang merupakan acuan untuk 

melakukan penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian dan akan 

diseminarkan dan mendapat surat izin penelitian akan dilaksanakan kurang lebih dua 

bulan (+45 hari), yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal 

penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolah data (analisis data), dan 

penyusunan hasil penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah peran single parents dalam 

membentuk generasi anak saleh di Kota Parepare. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk 

lainnya guna keperluan penelitian tersebut
3
. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti
4
.  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan atau tempat penelitian 
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yaitu hasil wawancara ataupun observasi yang telah dilakukan kepada masyarakat 

yang ada di Kota Parepare. Yang dimkasud data primer dalam penelitian ini adalah 

anak yang termasuk dalam pengasuhan, single parents, dan tokoh agama. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara 

langsung melalui lapangan namun secara tidak langsung melalui media perantara atau 

sumber yang mempermudah proses penelitian. Data sekunder adalah mencakup 

dokumen-dokumen penelitian terdahulu, foto atau video yang berkaitan dengan 

penelitian maupun berita atau artikel mengenai penelitian yang sedang dilakoni, yang 

terkait single parents. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyempurnakan kegiatan pada tahap eksplorasi terfokus, maka 

peneliti masuk pada tahap mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti secara aktif 

mengumpulkan data penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan 

diantaranya, 

1. Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca 

indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pengamatan digunakan dalam 
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penelitian dan telah direncanakan secara serius.
5
 Observasi terfokus pada kejadian, 

gejala, atau sesuatu lainnya.
6
 

a. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

b. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi 

umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. 

c. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya. 

2. Wawancara 

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

guide wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relarif lama. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta 

informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai 

dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.
7
 Adapun 

kelebihan wawancara yaitu: 

a. Wawancara merupakan instrumen yang paling baik untuk memilih dan 

menilai karakteristik pribadi. 

b. Wawancara mempunyai manfaat yang besar dalam mengidentifikasi dan 

mengatasi masalah-masalah kemanusiaan khususnya masalah afektif. 

c. Wawancara mempunyai manfaat yang besar dalam konsultasi. 
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d. Wawancara membekali peneliti dengan informasi tambahan untuk 

memperkuat data yang diperoleh melalui instrumen lain. 

e. Kadang-kadang peneliti menggunakan wawancara bersama-sama dengan 

observasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui 

informan.
8
 

3.  Dokumenter 

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan 

dokumenter memegang peranan yang amat penting oleh karena sejumlah besar fakta 

dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup budget, iklan, deskripsi 

kerja,laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi 

pengajaran, website, dan banyak jenis ituem tulisan lainnya.
9
 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data atau fenomena yang telah diamati 

dilapangan sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan 

tujuan untuk menggambarkan kejadian sebenarnya yang ada dilokasi penelitian 

berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Penerapan metode 

deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan peran single parents dalam 

membentuk generasi anak saleh. 
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