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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 jenis penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan kondisi nyata tentang “Peran Orang Tua  

Membimbing Peserta Didik  Dalam Pembelajaran Daring Pada Era NEW NORMAL 

Di SDN 07 Ranomeeto, Kec.Ranomeeto, Kab.Konawe Selatan.” Untuk di telaah, 

ditafsirkan dan di olah secara deskriptif kualitatif  berdasarkan cara pandang dan 

konsepsi peneliti. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu 

studi kasus. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menafsirkan kondisi atau keadaan pada objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan 

menafsirkan dan menjabarkan dari objek yang di teliti. Pendekatan ini dilakukan 

dengan menggunakan  metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.(Sugiono.2009 h.9). Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan 

ini untuk menjawab pertanyaan tentang Peran Orang Tua  Membimbing Peserta 

Didik  Dalam Pembelajaran Daring Pada Era NEW NORMAL Di SDN 07 Ranomeeto, 

Kec.Ranomeeto, Kab.Konawe Selatan.” 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ranooha kec, Ranomeeto Kab, Konsel. 

Kurang lebih 2 bulan yakni dari bulan agustus sampai bulan september, terhitung 
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setelah proposal penelitian selesai diseminarkan dan mendapat izin penelitian 

sehingga dirangkum menjadi skripsi. 

3.2.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian ini bertempat di SDN 07 Ranomeeto,kec,Ranomeeto, 

Kab.Konawe Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada karakteristik wilayah  

yang relevan dengan permasalahan dalam judul serta kemudahan peneliti dalam 

mendapatkan informasi penelitian. 

3.3 Jenis dan sumber Data  

3.3.1 Jenis dan sumber Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

informan pada seluruh objek penelitian yang diperoleh. Sumber data primer 

penelitian ini dikhususkan pada masyarakat di Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten konawe Selatan, informan dalam penelitian ini yang pertama orang tua  

peserta didik berjumlah 5 orang, sedangkan informan pendukung antara lain guru 

Dan siswa. 

3.3.2 Jenis dan sumber Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, 

dokumen SDN 07 Ranomeeto dan referensi perpustakaan yang relevan dengan judul 

penelitian.   

 

 

 



 

38 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

3.4.1  Observasi 

Teknik Observasi di peroleh melalui pengamatan secara langsung terhadap 

“Peran Orang Tua MembimbingPeserta Didik belajar Daring Pada Era NEW 

NORMAL di SDN 07 Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan.” 

Observasi dilakukan pada saat orang tua sedang membimbing anak dalam 

pembelajaran berbasis daring.. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

mengamati apa saja yang dilakukan oleh orang tua atau peserta didik dalam proses 

pembelajaran daring.  

3.4.2  Wawancara 

Data yang di peroleh melalui wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang Peran orang tua membimbing peserta didik belajar daring pada Era NEW 

NORMAL Di SDN 07 Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, kendala 

atau masalah yang dihadapi orang tua saat membimbing peserta didik dalam proses 

belajar daring, solusi atau usaha yang dapat dilakukan orang tua pada saat 

membimbing peserta didik belajar daring. Wawancara mendalam dilakukan dengan 

Tanya jawab menggunakan pedoman wawancara yang telah di siapkan terlebih 

dahulu untuk mendukung didapatkannya data yang valid dan relevan untuk 

menunjang hasil penelitian  yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini 

dimaksudkan agar pertanyaan yang di ajukan peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi 

kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan. Wawancara juga dilakukan dengan 
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bertatap muka secara langsung  dengan informan pada peneliti iniyaitu 10 Orang tua 

peserta didik SDN 07 Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe selatan. 

3.4.3 Dokumentasi  

Yaitu mencari data yang dibutuhkan peneliti sebagai pelengkap penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mencari tahu “Peran Orang Tua  Membimbing Peserta 

Didik  Dalam Pembelajaran Daring Pada Era NEW NORMAL Di SDN 07 Ranomeeto, 

Kec.Ranomeeto, Kab.Konawe Selatan.”. Karena dokumentasi ini dapat dijadikan 

suatu bahan penelitian dalam hal pengambilan dokumentasi agar dijadikan suatu 

bahan real yang dapat peneliti pertanggung jawabkan dalam mengambil suatu 

dokumentasi yang berkaitan dengan peran orang tua dalam membinbing peserta 

didik, yakni pada saat pengambilan data melalu observasi dan wawancara, diperkuat 

dengan dokumentasi peneliti. kemudian dilaksanakan dengan  berkunjung ditempat 

orang tua yang mempuyai anak Sekolah Dasar. 

3.5  Teknik Analisis Data  

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono adalah proses Mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih 

mana yang penting dan  yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.(Sugiyono.2005) h,88. Peneliti 

dalam menganalisis data menggunakan tiga tahapan adalah sebagai berikut : 
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1. Reduksi data, semua data di lapangan dirangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian 

ini. 

2. Penyajian data dilakukan penelaahan pada seluruh data yang ada dari berbagai 

sumber yaitu wawancara, dan observasi yang telah diperoleh untuk menjadi 

bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat. 

3. Verifikasi Data,yaitu tekhnik analisis  data  yang di lakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan menyimpulkan nya.(Sugiyono.2005, h, 

92-99). 

3.6   Pengecekan Keabsahan Data  

 Pengecekan Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, teknik ini dilakaukan dengan menggunakan sesuatu selain data yang ada. 

Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu:   

1. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada sumber tersebut kita 

dapat melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi sampai datanya 

akurat. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepeda beberapa 

orang tua peserta didik . 

2. Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat 

diperoleh melalui wawancara lalu dicek melalui observasi ataupun 
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dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.  

3. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan kredibilitas data yang 

dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi dengan orang tua peserta 

didik atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


