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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3. 1 JENIS PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong, (2016) bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Definisi lain juga 

diutarakan oleh Strauss dan Corbin (2017) bahwa penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.  

3. 2 METODE PENELITIAN  

 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, 

sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Kualitatif deskriptif 



 

17 
 

digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang 

diperoleh di lapangan atau tempat meneliti (Sugiono, 2017). 

3. 3 PARTISIPAN PENELITIAN 

 Partisipan yang diteliti dalam penelitian ini adalah orang tua yang 

anaknya lahir di dalam rumah bulat sehingga bisa ditelusuri bagaimana 

pengasuhan mereka sejak anak lahir sampai dengan sekarang yang 

karakteristiknya adalah orang asli suku Dawan, khususnya di Desa Lelobatan 

Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

3. 4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data 

mengenai pola asuh orang tua pada anak Suku Dawan yang lahir di dalam 

rumah bulat di Desa Lelobatan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yakni untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan orang tua tentang pola asuh 

tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus dari anak yang lahir di dalam rumah 

bulat serta hasil observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

dokumentasi untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dan 

referensi dari informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.  
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3. 5 TEKNIK ANALISIS DATA  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian diawali dengan 

pengumpulan data mengenai orang tua dari anak Suku Dawan di Desa 

Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

 Proses analisis data diawali dengan mereduksi data yaitu 

menggolongkan dan mengkodingkan data-data sesuai dengan satuan-

satuannya serta membuang data yang tidak perlu. Kemudian data tersebut 

disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dalam bentuk deskriptif. 

Setelah proses penyajian, dilanjutan dengan memberikan kode pada setiap 

pertanyaan menjadi sebuah verbatim yang utuh. Selanjutnya verbatim dibuat 

dalam kategori-kategori yang dimunculkan dengan tema-tema pemaparan.  

3. 6 UJI KEABSAHAN DATA 

 Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi 

yaitu: 

1) Data diperoleh melalui pendekatan observasi dibandingkan dengan 

hasil wawancara responden. 

2) Data hasil observasi dan wawancara didukung oleh studi 

dokumentasi.  

3) Peneliti terlibat langsung dalam melakukan riset partisipan.  
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3. 7 ETIKA PENELITIAN 

 Penelitian yang dilakukan ini, peneliti juga memperhatikan masalah 

etika penelitian yang meliputi: 

1) Lembar persetujuan (informed consent) 

Diberikan kepada partisipan dalam bentuk lembar persetujuan. 

2) Kerahasiaan Nama (Anonimity) 

 Dalam menjaga kerahasiaan partisipan pada penelitian ini, peneliti 

tidak mencantumkan nama lengkap pada lembar pengumpulan data, 

tetapi dalam bentuk inisial pada lembaran persetujuan.   

3) Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti memastikan kepada partisipan, bahwa semua data berupa 

dokumentasi gambar/foto, rekaman, dan informasi tentang kerahasiaan 

partisipan, dijaga dan digunakan hanya untuk penelitian ini dan 

akademik. 


