
 

46 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagaimana 

dijelaskan oleh Sugiyono (2013) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu karakteristik dari 

penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam 

kehidupan masyarakat secara spesifik sehingga dengan begitu maka penelitian ini 

dapat dideskripsikan lebih jelas tentang pendampingan orang tua terhadap proses 

belajar anak usia Sekolah Dasar selama pandemi Covid-19. Adapun metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif interaktif, metode ini dilakukan studi mendalam 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam 

lingkungan yang diteliti (Maloeng, 2010). 

Berdasarkan penjelasan ahli diatas maka dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan tentang tentang pendampingan orang tua terhadap proses belajar 

anak usia Sekolah Dasar selama pandemi Covid-19. Dengan dipilihnya jenis 

penelitian kualitatif ini maka permasalahan yang diangkat akan lebih cocok dan 

relevan dalam mengungkapkan jawaban-jawabannya, karena penulis dapat menggali 

lebih dalam sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang 

terdapat dalam tempat penelitian. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  SDN 4 Konda Kabupaten Konawe Selatan. 

Penulis memilih tempat ini menjadi tempat penelitian dikarenakan beberapa alasan, 

yakni:  

1) Observasi awal penulis dalam melihat fenomena yang terjadi akibat pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan sekolah-sekolah merubah sistem pembelajaran 

tatap muka di sekolah menjadi sistem pembelajaran dari rumah (online). 

2) Desa Masagena merupakan desa yang ikut terdampak dalam akibat pandemi 

Covid-19 yang mengakibatkan anak-anak melakukan pembelajaran dari 

rumah.  

3) Penelitian ini menjadi salah satu data pelengkap atau pembanding dalam 

mengembangkan teori-teori pendidikan dalam studi atau penelitian mengenai 

bimbingan orang tua terhadap proses belajar anak. 

1.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari  sampai dengan Maret 2021. 

3.4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data (Arikunto, 2010). Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.4.1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari 

pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui 
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wawancara dari informan penelitian (Afifuddin, dkk, 2012). Berikut 

ini penulis akan menguraikan data primer penelitian: 

1) Kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab penuh dalam 

keberlangsungan pembelajaran daring. 

2) Guru kelas 4 sebagai perwakilan dari guru yang lainnya. Penulis 

mengambil kelas 4 karena secara faktual semua siswa di SDN 4 Konda 

mengikuti pembelajaran online dan mempunyai permasalahan yang sama 

dalam pembelajaran online serta beberapa anak kelas 4 yang dijadikan 

informan penelitian bertempat tinggal di dekat penulis sehingga 

mempermudah penulis memperoleh data. 

3) 6 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

3.4.2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono 

(2019). Penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat 

dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara maupun obervasi. Adapun sumber data yang digunakan 

adalah foto-foto kegiatan pembelajaran siswa, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru, dan rekaman suara guru, orang tua dan 

siswa saat di wawancara dan data-data lain ditempat penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini penulis akan menjelaskan ketiga 

teknik tersebut: 

3.5.1. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian 

yang dianggap berhubungan dengan topik yang diteliti. Mengamati 

kegiatan guru dalam memberikan pembelajaran, mengamati kegiatan 

anak dalam belajar secara daring dan mengamati proses 

pendampingan orang tua terhadap anaknya ketika belajar online, serta 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran daring 

anak. 

3.5.2. Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab langsung dengan informan penelitian 

dimana peneliti sebagai pencari informasi berusaha menggali 

keterangan pembanding dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

kepada informan yang terdiri dari anggota keluarga (Orang tua, anak 

dan guru) yang dianggap cukup untuk  memberikan informasi tentang 

masalah dalam penelitian ini. 

3.5.3. Dokumentasi yaitu mengamati, mencatat sekaligus menganalisis 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

didapatkan langsung dari pihak SDN 4 Konda, foto-foto kegiatan 

pembelajaran anak dan foto-foto kegiatan pendampingan orang tua 
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serta foto-foto lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data 

penelitian. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman (2011), analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara 

lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:  

3.6.1.1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak 

waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. 

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan 

reduksi yakni menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan. Jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari 

kembali data yang diperlukan ditempat penelitian. 

3.6.1.2.  Penyajian Data 
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Miles & Huberman (2011) membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan 

demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus 

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.  

3.6.1.3. Menarik Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman (2011) 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di 

antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau 

juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 

dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul 

dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 
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kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak 

hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu 

diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Model analisis 

data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 

 

3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Oleh karena teknik yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

3.7.1. Perpanjang pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan 

melakukan pengamatan, wawacara lagi dengan sumber data yang 

pernah di temui maupun yang baru sehingga terbentuk support, yaitu 

semakin terbuka dan saling mempercayai. 

3.7.2. Peningkatan ketekunan yaitu melakukan pengamatan sehingga lebih 

cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan 

peristiwa dapat di rekam secara pasti dan sistematis 

3.7.3. Teknik Triangulasi. 

Reduksi Data 
Verifikasi/penarikan 

Kesimpulan 
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Menurut Moleong (2010), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi terdiri dari 

triangulasi sumber, metode, dan waktu.  

1) Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui alat dan waktu yang berbeda.  

2) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi 

dengan data hasil wawancara maupun dokumentasi, dengan demikian data yang 

telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir 

autentik yang sesuai dengan penelitian ini.  

3) Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten atau ada perubahan pada waktu yang  berbeda. 
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