
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact

finding) hasil penelitian ditekankan pada menggambarkan secara obyektif tentang

keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan

manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali disamping pengungkapan

fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang

akurat.

Alasan penulis dalam memilih metode penelitian kualitatif  kerena menurut

penulis untuk mengetahui bagaimana cara orangtua melakukan komunikasinya

terhadap anak prasekolah dalam membantu anak prasekolah dalam pembinaan

akhlaq, diperlukan tehnik obsevasi (pengamatan) dan wawancara mendalam

(Indepth Interview).yang menurut penulis tehnik wawancara mendalam yang

bersifat terbuka serta observasi berupa pengamatan dan mencatat secara sistematis

apa yang sedang penulis teliti lebih tepat dipakai untuk memperoleh data yang

diperlukan untuk tercapainya kesimpulan dalam penelitian ini.



Nasution (1999 : 5 ), menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya

adalah mengamati orang dalam sebuah lingkungan hidup, berinteraksi dengan

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.

Adapun pertimbangan digunakannya metodelogi kualitatif dalam penelitian

antaralain yaitu:

1. Metodologi kualitatif lebih mudah menyesuaikan kebutuhan bila berhadapan

dengan kenyataan ganda.

2. Metodologi ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti

dan responden.

3. Metodologi ini lebih peka,dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau studi

kasus. Menurut Soejono Soekanto (2003:49), mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari sedalam-

dalamnya tentang salah satu gejala nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat

yang dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat

setempat, lembaga-lembaga ataupun individu.

Adapun tujuan digunakannya metode deskriptif ini, Robert K. Yin (2003:1),

memberikan alasan tersendiri, yaitu :

1. Peneliti hanya memilki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa

yang akan diselidiki. Dengan kata lain penelitian dengan cara deskriptif tidak

membutuhkan kontrol terhadap peristiwa pelaku yang diteliti.



2. Fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam

konteks kehidupan nyata.

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif

berusaha menggambarkan situasi atau suatu kejadian. Data yang dikumpulkan

dalam analisis ini juga semata-mata bersifat deskriftif sehingga tidak bermaksud

mencari penjelasan, menguji hipotesa, menciptakan prediksi ataupun mempelajari

implikasi.

Berdasarkan tipe penelitian kuailtatif tersebut, maka dalam penelitian ini yang

akan digambarkan adalah bagaimana Pola Komunikasi Yang Digunakan Orangtua

Dalam Pembinaan Akhlaq Pada Anak Prasekolah diKelurahan Beringin Raya

Kecamatan Tanjung Karang Barat.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif sangat penting

adanya fokus penelitian, karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup

penelitian yang akan dilakukan dan memegang peranan sangat penting dalam

memandu serta menjalankan suatu penelitian.

Penelitian ini akan difokuskan pada pola komunikasi orangtua kepada anak

prasekolah dalam pembinaan akhlaq diKelurahan Beringin Raya Kecamatan

Tanjung Karang Barat. Orangtua mempunyai cara tersendiri dalam mengajarkan

pembinaan akhlaq kepada anak prasekolah baik itu menggunakan komunikasi



diadik (dyadic communication) ataupun komunikasi kelompok kecil (small group

communication) dengan mengkaitkan Komunikasi dalam kualitas hubungan

antara orang tua dengan anak prasekolah yang berupa 1.penyikapan diri dan

2.keakraban dimana hubungan keakraban ditandai dengan kebersamaan

(mutuality), kesaling tergantungan, komitmen perhatian (caring).

Komunikasi tersebut diterapkan oleh orang  tua kepada anak usia prasekolah

dalam pembinaan akhlak ditandai dengan perkembangan kemampuan. Hal ini

dilakukan berdasarkan pembinaan akhlak atau biasa disebut dengan komunikasi

antar pribadi. Sedangkan proses komunikasi yang dilakukan orangtua terhadap

anak prasekolah dalam mengajarkan pembinaan akhlaq pada anak usia

prasekolah, adalah secara tatap muka dimana orangtua dan anak akan saling

berinteraksi satu sama lain dilingkungan kelurga.

C. Penentuan Informan

Menurut spardly dan faisal (1990 : 45) informan harus memenuhi beberapa

kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau medan

aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dan ini biasanya

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu

yang ditanyakan.

2. subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan

yang menjadi sasaran atau penelitian.



3. subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai

informasi.

4. subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas

terlebih dahulu dan mereka relatif masih mudah dalam memberikan informasi.

Dari kriteria diatas maka penentuan informan pada lingkungan keluarga di

Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung

terdapat 31 keluarga adapun keluarga yang beragama Islam berjumlah 22

keluarga. Dan keluarga yang memiliki anak usia prasekolah berjumlah 19

keluarga yaitu orangtua yang memiliki anak usia 3-5 tahun. Penentuan informan

pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purporsive sampling dimana

informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria ditentukan dan

ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Dari jumlah 19 keluarga Islam yang memiliki anak usia prasekolah 3-5 tahun

penulis mengambil sample berjumlah 9 keluarga, alasan penulis hanya

mengunakan 9 keluarga sebagai informan dalam penelitian ini karena menurut

penulis kesembilan informan saja sudah cukup dapat mewakili untuk tercapainya

kesimpulan dari tujuan penelitian ini. Informan tersebut sudah memenuhi syarat

sebagai objek pada penelitian ini. Dan memiliki cukup waktu untuk dapat dimintai

informasi seputar penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan saat

melakukan pra riset.



D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data-data mengenai

bagaimana pola komunikasi orangtua dalam pembinaan akhlaq pada anak usia

prasekolah. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan

pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada

responden. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta

suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

2. Observasi (pengamatan)

Teknik ini digunakan untuk menghimpun keterangan yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena

yang akan dijadikan objek pengamatan. Teknik ini dapat mendukung data yang

diperoleh melalui kuesioner atau wawancara, sehingga akan diketahui apakah data

yang diberikan responden sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari

atau mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah

penelitian yang dalam kaitanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder

yang peneliti gunakan yakni, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pola

komunikasi orang tua dalam pembinaan akhlaq pada anak usia prasekolah dan

beberapa sumber lain yang peneliti dapatkan dari internet.



E. Tehnik Analisa Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu menurut Nasution

(1988:5) penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa

dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, seperti kebanyakan jurnalis yang

terjun kelapangan untuk mengmati manusia tertentu dengan mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab

dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara

menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan kesimpulan

sesuai sesuai dengan kondisi.

1.  Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

mengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan

tertulis dilapangan. Dimana setelah penulis memperoleh data maka data yang

penulis peroleh itu harus lebih dulu dikaji kelayakannya, dengan memilih data

mana yang benar – benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2.  Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan menarik

kesimpulan dan tindakan dalam penyajian data.



3.  Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data

yang diuji kebenaranya, kekokohannya dan kecocokannya yang jelas kebenaranya

dan kegunaannya. Setelah seluruh data yang penulis peroleh, penulis harus benar-

benar menguji kebenaranya untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dari data-

data itu, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan

kegunaannya.


