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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Perreault & McCarthy dalam Sulistiyono, (2015) mendefinisikan 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi 

secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya 

jawaban ya atau tidak. Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk 

mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi 

mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa. 

Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penalitian 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 dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif karena peneliti akan 

menganalisis dan menguraikan hasil penelitian mengenasi strategi bimbingan 

orangtua dalam mengahadapi prokrastinasi akademik yang terjadi pada siswa 

berdasarkan fakta yang terjadi.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Konawe tepatnya dijalan 

Haluoleo, Kelurahan Puunaha,  Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. 
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Pemilihan lokasi penelitian tersebut dipilih karena di MTsN 1 Konawe cukup 

banyak siswa yang melakukan prokrastinasi akademik. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan selama lima (5) bulan terhitung setelah 

pelaksanaan pelaksanaan seminar proposal yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, 

Agustus pada tahun 2021. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis data menjadi dua 

bagian yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data. Kemudian data ini diperoleh dari sumber pertama, baik 

melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung. Adapun yang 

menjadi data primer dalam penelitian ini ialah orangtua, dan anak.  

3.3.2 Data Sekunder 

Data  sekunder adalah data pelengkap yang di gunakan peneliti untuk 

mendukung data primer baik berupa data kepustakaan yang memiliki kolerasi 

dengan pembahasan objek penelitian, maupun sumber-sumber relevan yang 

mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan bimbingan orangtua dalam 

mengahadapi prokrastinasi akademik siswa seperti buku-buku, jurnal, skripsi, 

thesis dan dokumen-dokumen yang dapat menunjang penulisan penelitian. 
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3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu 

peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek 

yang di teliti dengan menggunakan berbagai instrumen yang di uraikan sebagai 

berikut: 

3.4.1 Observasi 

Moleong (2012) menyatakan bahwa kegiatan observasi adalah proses 

pencatatan secara sistematik terhadap kejadian-kejadian, perilaku, obyek-

obyek, yang dilihat dan hal lain yang diperlukan dalam penelitian yang 

sedang dilakukan. 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek  penelitian. Dalam 

hal ini, peneliti mengamati adanya fenomena prokrastinasi akademik yang 

dilakukan oleh siswa di MTsN 1 Konawe. Data yang di peroleh dalam proses 

observasi memungkinkan peneliti dapat memperoleh informasi tentang 

responden yang mungkin tidak dapat terungkap dalam proses wawancara. 

3.4.2 Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada orangtua, siswa, dan 

guru di MTsN 1 Konawe untuk mengetahui bagaimana gambaran 

prokrastinasi akademik siswa dan strategi bimbingan yang di gunakan 

orangtua dalam menghadapi prokrastinasi akademik siswa. Wawancara ini 

dilakukan dengan melakukan home visit dengan mengunjungi satu persatu 

rumah subjek. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak formal agar peneliti 
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dapat membangun keakraban dengan subjek, sehingga diharapkan subjek 

dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi. 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data dan informasi yang mengacu pada material (bahan) yang 

digunakan sebagai bahan informasi dan data-data yang berhubungan dengan 

strategi bimbingan orangtua dalam mengahadapi prokrastinasi akademik 

siswa berupa foto dan rekaman. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan 

Hubberman yang di kutip oleh Sugiyono (2005) yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-

langkah tersebut sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi data  

  Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang 

bermakna, sehingga memudahkan penarikan  kesimpulan. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengumpulkan semua data yang di peroleh dilapangan baik 

data observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian peneliti memilih 
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data yang relevan dengan penelitian akan di pertahankan dan data yang tidak 

relevan akan disingkirkan. 

3.5.2 Penyajian data   

Penyajian data yaitu tehnik yang digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh dapat di kuasai dan dipilih secara fisik. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat (text 

narrative) terhadap data dan informasi yang didapatkan mengenai gambaran 

prokrastinasi akademik di MTsN 1 Konawe dan bagaimana strategi orangtua 

daam mengahadapi prokrastinasi akademik siswa.  Penyajian-penyajian data 

disusun secara sistematis agar mudah dipahami.  

3.5.3 Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah 

secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan 

antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan  sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada.   

Langkah yang  dapat dilakukan dalam mengolah data yang sudah 

didapatkan di lapangan yaitu: mengedit data, membaca, menelaah, 

menghimpun sumber data, mengklasifikasi data, interpretasi menurut pakar 

sehingga masalah dapat menggambarkan seluruh hasil wawancara mengenai 

strategi bimbingan orangtua dalam menghadapi prokrastinasi akademik siswa 

di MTsN 1 Konawe. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban 

dari informan yang tidak jujur. Sugiyono (2005) menyatakan Pengujian keabsahan 

data dapat menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu yang di uraikan sebagai berikut: 

3.6.1 Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data 

dan  mengecek kembali data yang telah diperoleh  dari lapangan 

penelitian melalui beberapa sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, 

setelah melakukan wawancara dan mengumpulakan data, peneliti 

meninjau kembali data dan informasi yang diperoleh melalui subjek 

data primer maupun sekunder dengan melakukan wawancara ulang di 

lain waktu setelah wawancara pertama telah dilakukan. 

3.6.2 Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji kreadibilitas 

data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Dalam penelitian ini,  peneliti melakukan pengecekan 

ulang terhadap data yang telah diperoleh dengan tehnik wawancara 

kepada informan dengan tehnik yang berbeda seperti melakukan 

pengamatan ulang atau observasi.  

3.6.3 Triangulasi waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu. 

Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu tertentu 



 

43 
 

terkadang berbeda dengan informasi yang di berikan diwaktu 

sesudahnya. Oleh karena itu, waktu juga mempengaruhi kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


