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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian maka

metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Mardalis bahwa:

”Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-
apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya
mendeskriptifkan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan
kondisi-kondisi  yang  sekarang  ini  bertujuan memperoleh informasi-
informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara
variabel-variabel yang diteliti.”1

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor seperti

yang dikutip Lexy J Maleong yaitu sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.2Dalam hal ini penulis melakukan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisa serta

disajikan dalam suatu pandangan yang utuh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian penulisan ini adalah di Panti Asuhan

Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru terletak di jalan Kesuma No: 14

Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

1Mardalis, Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal, Jakarta: PT. Bina
Aksara, 2002 hlm 24.

2Maleong,  Lexy  J, Metode  Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2000, hlm 3.
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Adapun  alasan  pemilihan  tempat  penelitian  ini  didasarkan  pada

alasan-alasan sebagai berikut:

a. Lokasi  penelitian  tersebut  cukup  strategis,  karena  terletak  di  wilayah

Pekanbaru yang mudah dijangkau dan lebih hemat biaya transportasi.

b. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai metode

bimbingan yang  dilakukan  Panti  Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah

Pekanbaru dalam membentuk akhlak anak yatim.

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan November2014 sampai

dengan September 2015.

C. Sumber Data

Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam

penelitian untuk memperoleh data-data kongkret dan  yang  dapat memberikan

informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk

menetapkan sumber data, penulis mengklasifikasikannya berdasarkan jenis

data yang dibutuhkan (dikumpulkan).

Untuk data primer penulis menghimpunnya dari nara sumber yang

dapat memberikan informasi yaitu  pimpinan dan pengasuh Panti Asuhan

Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru yang disajikan sebagai subyek

penelitian, kemudian data sekunder didapatkan dari beberapa anak yatim yang

mengetahui dan mendapatkan pembinaan akhlak di Panti AsuhanYatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru. Selain itu, penulis juga mengumpulkannya dari

buku-buku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan pembuatan skripsi

yang penulis susun.
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D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah mengguanakan subjek dan objek

penelitian yang mana yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para

narasumber yang dapat memberikan informasi yaitu pimpinan dan para

pengasuh di Panti AsuhanYatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru. Sedangkan

objek penelitiannya adalah metode bimbingan agama dalam membentuk

akhlak anak yatim di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh

kebenaran yang dipandang ilmiah dalam suatu penelitian terhadap hal yang

diperoleh keseluruhan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara, yaitu mengambil pendapat dan informasi dari responden

dengan mengadakan komunikasi lansung.

b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian

tentang keterampilan yang digunakan oleh konselor dalam konseling.

c. Dokumentasi, yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang

berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumen-dokumen dalam bentuk

catatan.3

F. Validitas Data

Dalam mengecek keabsahan atau validitas data mengunakan teknik

triangulasi, S. Nasution mengungkapkan bahwa data atau informasi dari satu

3Suharsini Arikunto, Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:Rineka
Cipta, 2006, hlm 158.
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pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber

lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan

metode yang berbeda-beda.

Sedangkan menurut Lexy Moleong, triangulasi adalah teknik

pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada

perbedaan yang mencolok dalam mendefinisikan triangulasi sebagai teknik

pengecekan keabsahan data. Oleh karena itu, tringulasi sebagai salah satu

teknik pemeriksaan data secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya

untuk mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya

menggunakan suatu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya

menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan

kembali dengan penelitian lain.4

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, Jakarta:  Alfabeta,
2006, hlm 83.
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manayang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga  mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.5

Dalam pembahasan ini setelah penulis mendapatkan data-data dan

informasi yang dibutuhkan, maka dalam penulisan skripsi ini teknik yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data dan informasi yang didapatkan melalui observasi, yakni penulis

mengumpulkan data secara akurat dengan mencatat fenomena yang

muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek tersebut.

b. Data atau informasi yang didapatkan melalui wawancara, yakni adanya

percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai, dengan

maksud agar yang diwawancarai tersebut dapat mengemukakan isi

hatinya, pandangannya, dan lain sebagainya.

c. Data yang didapatkan melalui dokumentasi, yakni penulis mencari data

mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku dan sebagainya.

5Ibid, hlm 275.


