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                                                             BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi, dengan 

pendekatan studi fenomenologi. merupakan pengalaman-pengalaman 

individu dan interprestasi dunia. Fenomenologi juga dimaknai sebagai metode 

dalam pencarian makna-makna pisikologis yang membentuk gejala melalui 

investigasi dan analisis contoh-contoh gejala yang di alami oleh partisipan. 

Pendekatan fenomenologi, menurut Polkinghorne sebagaimana 

dikutip oleh (Creesswell, 2014), menggambarkan arti sebuah pengalaman 

hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang 

yang terlibat dalam menangani sebuah febomena melakukan eksplorasi 

terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia.   

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

            3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Raraa, lokasi tersebut 

berada di Kolaka Timur tepatnya berada di kel. Raraa, kec. Ladongi, 

kab. Kolaka Timur. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan atas 

berbagai pertimbangan karena pada sekolah tersebut sudah 

melaksanakan pembelajaran secara daring.  

      3.2.2. Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan selam 4 bulan dari bulan Januari-April 2022 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 3.3.1. Jenis Data  
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  Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data 

yang berbentuk kata-kata atau verbal, cara memperoleh data kualitatif 

dapat dilakukan melalui wawancara. 

3.3.2. sumber data  

 Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu:  

1. Data primer   

Data primer adalah data  yang diperoleh peneliti  langsung  dari 

informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun 

informan yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, siswa dan 

orang tua di SD Negeri 1 Raraa. Data primer yang penulis 

maksudkan dalam penelitian ini adalah data mengenai proses 

pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa.  

2. Data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. Data yang merupakan dokumentasi 

penting menyangkut tentang proses pembelajaran secara daring di 

SD Negeri 1 Raraa. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data   

1. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pegumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Yang di lakukan pada waktu pengmatan adalah mengamati 

gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali 
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dan mencatat informasi yang di dapatkan. Observasi yang di lakukan 

untuk melakukan pengmatan langsung tentang problematika proses 

pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa. 

Dalam penelitian ini peneliti peneliti turun untuk melakukan 

observasi secara langsung untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang 

terjadi dilapangan terkait dengan proses pembelajaran secara daring di 

SD Negeri 1 Raraa  dengan mematuhi protokol kesehatan.  

2. Wawancara (interview) 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informan (interview) dan sumber informasi (interview). 

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap interview 

harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interview atau respon 

atau mengadakan rapot, yaitu situasi pisikologis yang menunjukan bahwa 

respon bersedia bekerja sama dan bersedia menjawab pertanyaan dan 

materi informasi sesuai dengan pikiran serta memberikan informasi 

sesuai dengan keadaan.  

Wawancara yang peneliti lakukan guna untuk menemukan 

informasi atau untuk mendapatkan data secara valid untuk penelitian 

yang peneliti teliti. Peneliti melakukan wawancara kepada informan 

dengan cara turun kelapangan dengan mematuhi protokol kesehatan yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wawancara akan dilakukan pada 

pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua 

murid untuk mendapatkan sumber dan memperoleh gambaran mengenai 

problematika proses pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa.  
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3.5. Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu: 

Teknik pengujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau 

sebagai bahan pembandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan 

dan digunakan untuk mengecek kaabsahan data yang terdiri dari sumber, dan 

teknik (Abdullah, 2001) 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua macam yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

   Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik 

  Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

3.6. Teknik Analisis Data  

Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 

2008)megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis 

data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan 

oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. 

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive 

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions). 

1.  Pengumpulan Data 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan 

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

2.  Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,  

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan 

final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 2017) 
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Menurut Mantja sebagaimana dikutip oleh Harsono (2008: 169), 

reduksi data berlangsung secara terus menrus sepanjang penelitian belum 

diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan 

lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.   

3. Penyajian Data  

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan 

tindakan. Menurut Sutopo sebagaimana dikutip oleh Harsono (2008: 169) 

menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, 

jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.  

4.   Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun 

pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab 

akibat, dan berbagai proposisi. 

 

 

 

 

 

 


