BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jrakah Kelurahan Delingan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena di Dusun Jrakah
terindikasi menerapkan spiritual parenting terlihat dari kebiasaan orang tua. Anak
belum semua berperilaku baik atau positif, tetapi ada yang perilakunya negatif.
Penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu 9 bulan. Dimulai dari awal bulan
Desember 2020 sampai akhir bulan September 2021. Pelaksanaan penelitian terdiri
dari beberapa tahap, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal penilitian,
verifikasi proposal, ujian skripsi hingga revisi skripsi. Penelitian dilaksanakan
mulai dari awal sejak disetujui judul oleh dosen pembimbing dan pihak-pihak
terkait hingga revisi.
B. Desain Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan desain penelitian fenomenologi karena
bentuk penelitian ini memungkinkan untuk menggambarkan objek secara holistik
atau utuh berdasarkan realitas sosial yang ada di lapangan. Tujuan penelitian ini
untuk memahami situasi sosial secara mendalam dan mendapatkan pemahaman
yang luas serta mendalam berkaitan dengan spiritual parenting pada anak usia dini.
Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang
memungkinkan peneliti memahami permasalahan sosial atau individu secara lebih
mendalam dan kompleks, memberikan gambaran secara holistik, yang disusun
dengan kata-kata, mendapatkan rincian informasi yang diperoleh dari informan dan
berada dalam setting alamiah.
Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
secara deskriptif yang dapat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang dan
perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Karakteristik data yang berifat
kualitatif maka peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Berdasarkan uraian yang
sudah dijelaskan, penelitian ini berusaha memahami spiritual parenting pada anak
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usia dini. Peneliti berharap dengan menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam
mengenai spiritual parenting pada anak usia dini
C. Data dan Sumber data
1. Data
Data dalam penelitian ini adalah pembiasaan orang tua dalam menerapkan
spiritual parenting dan kebiasaan perilaku anak. Data diperoleh berupa hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dari foto atau rekaman suara
mengenai spiritual parenting pada anak anak usia dini, metode dan perilaku
anak. Data diambil secara langsung oleh peneliti pada orang tua yang
mempunyai anak usia 4-6 tahun dan menerapkan spiritual parenting serta
melibatkan anak, guru dan teman.
2. Sumber Data
Informan pada penelitian ini adalah 3 orang tua, yaitu: TU, S dan TW
dengan kriteria orang tua yang melakukan spiritual parenting yaitu memberikan
teladan yang baik kepada anak melalui perilakunya, melibatkan anak dalam
kegiatan beribadah seperti mengajak ke masjid, datang ke pengajian dan
meminta anak datang ke TPA. Informan lainnya yang digunakan adalah anak
JAN, LA dan MMAF. Teman anak yang juga menjadi informan adalah F, FA
dan FDA. Informan lain yang digunakan selain orang tua, anak dan teman
adalah guru, yaitu SP, LL dan ES. Pemilihan informan guru karena guru dapat
memberikan informasi mengenai kebiasaan anak atau perilau anak yang
menunjukkan keberhasilan spiritual perenting dari orang tua. Sumber data lain
pada penelitian ini berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan spiritual
parenting pada anak serta dokumentasi baik foto ataupun rekaman suara.
Adapun daftar lembaga serta responden dapat dilihat di lampiran 2 halaman 76.

D. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik sampling,
sedangkan teknik memperoleh sampel adalah purposive sampling. (Sugiyono,
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2014) menyatakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan subjek dengan teknik purposive
sampling bertujuan untuk mendapatkan data dari informan kunci yaitu orang tua di
Dusun Jrakah yang menerapkan spiritual parenting. Pertimbangan tertentu
maksudnya adalah informan yang dianggap paling paham tentang apa yang kita
harapkan, atau orang yang dianggap menguasai bidang tertentu sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Purposive
sampling yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk mencari informan kunci
terlebih dahulu melibatkan tokoh agama dan melakukan wawancara pada orang tua.
Peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara pada tokoh agama, selanjutnya
peneliti mencari inforrman kunci yaitu orang tua berdasakan arahan dai tokoh
agama tersebut. Tujuan dari pemilihan teknik ini supaya peneliti memperoleh data
yang lebih akurat dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Subjek peneliti
atau informan kunci adalah orang tua di dusun Jrakah yang melakukan spiritual
parenting dengan kriteria yang sudah ditentukan peneliti. Kriteria informan pada
penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia 4-6 tahun yang
melakukan spiritual parenting seperti melibatkan anak dalam kegiatan ibadah.
E. Tenik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam dengan mnggunakan pedoman wawancara (interview guide),
observasi dan dokumentasi.
1. Wawancara Mendalam
Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara yang
dilakukan pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan
wawancara yang telah disediakan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang
berkaitan dengan penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah
wawancara semi terstruktur (semi structure interview) karena bersifat lebih
bebas apabila dibandingkan dengan wawancara secara terstruktur. Tujuan dari
wawancara semi terstruktur ini adalah untuk memecahkan permasalahan secara
lebih terbuka dengan pihak yang bersangkutan.
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Wawancara mendalam ditujukan kepada informan yang sesuai kriteria,
yaitu orang tua di dusun Jrakah yang mempunyai anak usia dini yang melakukan
spiritual parenting seperti melibatkan anak dalam kegiatan ibadah. Peneliti
dalam melakukan wawancara berpedoman pada guide wawancara yang sudah
dibuat dan peneliti mengembangkan pertanyaan wawancara sesuai dengan
kebutuhan informasi sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun
tetap fokus pada masalah penelitian.
Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni sampai 3 Juli 2021 dengan
rincian sebagai berikut: wawancara yang melibatkan anak JAN dengan informan
orang tua TU dilakukan tanggal 24 Juni 2021, guru SP tanggal 25 Juni dan F
tanggal 24 Juni 2021. Wawancara yang melibatkan anak LA dengan orang tua S
dilakuakn pada tanggal 25 Juni, guru LL 28 Juni dan teman FA 1 Juli 2021.
Wawancara yang melibatkan anak MMAF dengan orang tua dilakuakn pada
tanggal 2 Juli, guru ES 3 Juli dan teman FDA 4 Juli 2021 Peneliti menyiapkan
alat perekam suara atau recorder dan lembar kertas untuk untuk mencatat data
berkaitan dengan jawaban ataupun reaksi responden lainnya yang dinyatakan
secara verbal maupun non verbal. Adapun hasil dari kegiatan wawancara dapat
dilihat di lampiran 7 halaman 88.
2. Observasi
Observasi dilakukan melalui teknik observasi langsung untuk melihat
mengumpulkan data dari pengamatan yang dilakukan. Peneliti berperan sebagai
pengamat dan melakukan observasi secara langsung (tanpa alat) didalam ruang.
Observasi yang dilakukan mencakup faktor pendukung penerapan spiritual
parenting berupa alat dan media yang digunakan orang tua maupun guru.
Adapun instrument dan hasil observasi dapat dilihat di lampiran 3 halaman 77.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dikumpulkan untuk mendukung kelengkapan data selain dari
hasil observasi dan wawancara. Aktivitas pendokumentasian dilakukan dengan
memohon izin untuk melihat bukti fisik terhadap dokumen yang dibutuhkan
terkait dengan buku laporan pembelajaran, buku pantaun baca Iqro’ dan alat
main yang digunakan anak. Peneliti juga melakukan pendokumentasian pada
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saat proses wawancara dengan informan orang tua, guru dann teman dalam
bentuk foto dan rekaman suara atau recorder. Selanjutnya peneliti menghimpun
dan menganalisa terhadap dokumen yang ada untuk memperoleh informasi
tambahan yang berhubungan dengan spiritual parenting pada anak usia dini.
Adapun hasil dokumentasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 84.
F. Teknik Uji Validitas Data
Validitas ialah ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan suatu data.
Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk menguji keabsahan
data. Moleong (2012) menjelaskan triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk
memeriksa keabsahan dari suatu data dengan memanfaatkan sesuatu lain di luar
data sebagai tujuan keperluan atau pembanding terhadap data yang ada.
Pemeriksaan keaabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik
pengujian keabsahan data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda
yang diarahkan untuk sumber data yang sama. Teknik pengumpulan data yang
ditringulasikan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Triangulasi teknik
dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil
observasi dari setiap informan, serta melakukan analisis dokumen yang ada seperti
laporan pembelajaran, dan buku pemantauan baca iqro.
Triangulasi sumber ialah teknik pengujian keabsahan data dengan cara
membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan dari informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat dalam penelitian kualitatif. Tringulasi sumber
yang digunakan peneliti berasal dari informan yang terlibat yaitu orang tua, anak,
guru dan teman. Selanjutnya peneliti mengolah data yang berasal dari informan
yang kemudian dipetakan sesuai dengan kelompok bahasan untuk mengetahui
spiritual parenting yang dilakukan.
Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kemudian dimintakan
member check. Member check dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir
atau deskripsi atau tema spesifik ke partisipan untuk melakukan cek apakah data
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tersebut sudah akurat (Cresswell, 2016). Validitas data dibutuhkan untuk menguji
keakuratan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.
G. Teknik Analisis Data
Terdapat prosedur umum dan langkah-langkah khusus dalam menganalisis
suatu data kualitatif. Cresswell (2016) menjelaskan dalam penelitian kualitatif perlu
merinci langkah dalam menganalisis bentuk data kualitatif. Lebih lanjut Cresswell
menjabarkannya sebagai berikut:
1. Data mentah
Data yang digunakan pada proses analisis berasal dari berbagai sumber
dengan berbagai cara. Penelitian dilakukan pada orang tua, guru, teman dan anak
di Dususn Jrakah, kelurahan Delingan kecamatan Karanganyar menggunakan
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pedoman yang sudah
disiapkan.
2. Menyusun dan mempersiapkan data
Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan orang tua, guru dan teman di
Dusun Jrakah kelurahan Delingan kecamatan Karanganyar akan diubah menjadi
transkrip wawancara. Transkrip wawancara berasal dari mendengarkan rekaman
wawancara yang telah dilakukan kemudian mengubahnya menjadi bentuk
tulisan. Saat melakukan penulisan, akan dilakukan pemilahan data dan
menyusunnya sesuai dengan kategori masing -masing berdasarkan sumber
informasinya. Adapun transkrip wawancara dapat dilihat di lampiran 7 halaman
88.
3. Membaca seluruh data.
Dilakukan pembacaan data hasil dari wawancara, observasi dan
dokumentasi yang telah didapatkan, guna untuk merefleksikan makna dari
informasi yang telah diperoleh sehingga dapat mengetahui dengan pasti temuan
pokok dan terfokus sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Kata atau informasi
yang tidak sesuai konteks akan diabaikan.
4. Memberi kode pada semua data untuk melakukan analisis lebih detail.
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Proses coding melibatkan data yang telah dikumpulkan melalui proses
wawancara, dokumentasi dan observasi. Setiap temuan yang diperoleh pada
fokus penelitian akan diuraikan dengan singkat berdasarkan tema penelitian
dalam bentuk coding. Penentuan coding setiap laporan teknik pengumpulan data
berbeda. Hasil observasi coding didasarkan pada inisial dari anak anak terkait
seperti CD. LA yang diartkan sebagai catatan hasil observasi pada anak LA.
Hasil dokumentasi juga memiliki coding yang didasarkan pada inisial dari anak
seperti CO. JAN yang berarti catatan observasi yang dilakukan pada anak JAN.
Pada hasil wawancara coding didasarkan pada inisial subjek dan baris dari
catatan verbatim. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudahkan pengecekan
kembali data sehingga apabila terdapat coding CW.TW.25, diartikan sebagai
catatan wawancara dari subjek TW pada baris 25.
Berikut adalah tabel focus tema pada penelitian ini:
Tabel 3.1 Fokus Tema
No

Pertanyaan

Komentar

Tema

Untuk lebih jelasnya tabel fokus tema dalam penelitian ini dapat dilihat pada
lampiran 15 halaman 112.
5. Menyajikan deskripsi dan tema dalam bentuk narasi.
Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara akan disajikan
dalam bentuk tabel dan hasil reduksi akan disajikan dalam bentuk diagram yang
dinarasikan dalam pembahasan penelitian. Temuan yang telah diperoleh akan
terfokus pada penelitian dan diuraikan secara singkat berdasarkan tema
penelitian dalam bentuk coding.
6. Saling menghubungkan tema/deskripsi
Data yang telah dianalisis tersebut akan ditinjau berdasarkan pernyataan
dari informan dengan tema yang telah dikategorikan antara lain yaitu
mengenalkan Allah, mengenalkan hal yang halal dan haram, mengajaran untuk
beribadah, mengenalkan Rasulullah, menjadikan anak gemar membaca Al-
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Quran, menanamkan kegembiraan, memenuhi rasa kasih sayang pada anak,
menumbuhkan sikap pemberani pada anak, mengajarkan akhlak pada anak,
mengajarkan anak hormat dan patuh pada orang tua, menanamkan adab pada
anak, memperlakukan anak dengan adil.
7. Mengintepretasi atau memaknai tema/deskripsi.
Kegiatan terakhir dalam proses analisis data yaitu mengintepretasikan
tema/deskripsi. Peneliti melakukan intepretasi kategori dari tema-tema yang
telah diperoleh, kemudian menggunakan uraian deskriptif dan informatif dengan
meninjau ulang berdasarkan perbandingan hasil penelitian dengan informasi
yang berasal dari teori atau literatur penelitian lainnya. Penelitian ini
memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan dari spiritual parenting pada anak
usia dini. Berikut adalah gambar skema alur dari analisis data Cresswell (2016)
dalam penelitian ini:
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Mengintepretasi atau memaknai
tema/deskripsi

Saling menghubungkan
tema/deskripsi

Menyajikan deskripsi dan tema
dalam bentuk narasi
Validasi Akurasi Informasi

Memberi kode pada semua data
untuk melakukan analisis lebih
detail

Menyusun dan mempersiapkan
data

Membaca seluruh data

Data Mentah

Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data (Interactive model)

H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari tahap awal
hingga tahap akhir. Penelitian ini akan menggunakan prosedur penelitian dengan
tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahap pra lapangan
Tahap ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan pada saat melakukan
penelitian. Pada tahap kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
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a. Melakukan observasi awal dengan cara melakukan identifikasi masalah
terkait dengan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan di Dusun Jrakah
Identifikasi awal tersebut dilakukan dengan cara melakukan observasi dan
wawancara dengan beberapa orang tua dan tokoh agama.
b. Menentukan subjek dan lokasi yang akan dijadikan untuk penelitian. Hal
tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan
dalam penelitian serta subjek dan lokasi penelitian dipilih harus benar-benar
membantu peneliti dalam memahami fenomena yang sedang terjadi. Subjek
dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini yang
menerapkan spiritual parenting, sedangkan lokasi penelitian ditetapkan di
dusun Jrakah kelurahan Delingan kecamatan Karangayar kabupaten
Karanganyar
c. Tahap selanjutnya yaitu melibatkan proses perizinan dan prosedur resmi
d. Menentukan teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam
penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
e. Menyusun instrumen penunjang penelitian seperti pedoman wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk memperoleh data.
f. Melakukan validasi instrumen untuk mendapatkan informasi atau data yang
benar-benar dibutuhkan oleh peneliti.
g. Melakukan pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan kondisi yang
sebenarnya. Pengumpulan data tidak hanya dilakukan satu kali akan tetapi
membutuhkan beberapa kali supaya hasilnya valid.
2. Tahap pelaksanaan penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
wawancara, observasi, dan pengumpulan data dengan menggunakan dokumen.
Penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama yaitu tahap
orientasi di mana tahap ini dilakukan dengan observasi terkait pengasuhan yang
diberikan orang tua dan perilaku anak. Tahap kedua yaitu tahap eksplorasi yang
dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden terkait dengan fokus
permasalahan. Tahap ketiga yaitu tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan
data yang dilakukan dengan tujuan mengkonfirmasi kesesuaian hasil dari
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wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen dengan teknik triangulasi
sumber dan triangulasi teknik.
3. Tahap analisis data
Tahap analisis data meliputi analisis hasil penelitian yang berupa hasil
wawancara mendalam, hasil observasi, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya
yang dilakukan yaitu penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang
diteliti dan melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek
sumber data yang didapat, sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan
bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam
memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan
Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan secara deskriptif berdasarkan
hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen pada saat penelitian.
Pada tahap ini dilakukan pula penyusunan data yang telah didapatkan di
lapangan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Langkah berikutnya melakukan
penyempurnaan hasil penelitian dengan melakukan perbaikan berdasarkan
saran-saran demi kesempurnaan hasil laporan. Berdasarkan uraian di atas,
prosedur penelitian berdasarkan sumber dari Moelong (2017) dapat
digambarkan sebagai berikut.

Tahap pra
lapangan

Tahap
pengumpulan data

Pembuatan
proposal
penelitiaian dan
perizinan
penelitian

Analisis data
awal

Analisis data
akhir
Penarikan
kesimpulan

Pembuatan dan
penggandaan
laporan skripsi
Gambar 3. 2 Prosedur penelitian

