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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research)
79

 yang sifatnya deskriptif yang 

menggambarkan apa adanya kenyataan faktual yang didapatkan dilapangan untuk 

menggali data, meneliti data yang berkenaan dengan faktor penyebab 

“Problematika orang tua tunggal dalam pendampingan anak pada pembelajaran 

daring dimasa pandemi covid-19 di Desa Amawang Kanan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada 

fenomena dan juga gejala yang sifatnya alami.
80

 Karena demikian, bersifat 

kealamian maka tidak dapat dilakukan dilaboratorium melainkan langsung turun 

ke lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawakan oleh penulis 

sifatnya masih sementara, karena dalam penelitian kualitatif “masalah” yang 

dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan 

dinamis.
81

 Maka dari itu teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi kualitatif 

juga sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti turun ke 
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lapangan atau konteks sosial.
82

 Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan 

menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif data mengenai problematika orang 

tua tunggal dalam pendampingan anak pada pembelajaran daring dimasa pandemi 

covid-19 di Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek penelitian ini adalah: 

1. Subjek Penelitian 

Pada penelitian kualitiatif subjek penelitian itu disebut dengan informan, 

yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang ingin didapatkan 

peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun 

subjek penelitian ini adalah 5 orang tua tunggal (single parent) yang berada di 

Desa Amawang Kanan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

peneliti memfokuskan kriteria subjek dilihat dari jenjang pendidikan terakhir 

orang tua tunggal yaitu dari SMP-SMA. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang problem apa saja 

yang didapatkan oleh orang tua tunggal ketika mendampingi anaknya yang 

melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga upaya orang tua tunggal 

dalam mengatasi problem tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara di Desa 

Amawang Kanan. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) 

dan juga data sekunder (penunjang) 

a. Data Pokok (Primer) 

Data pokok dalam penelitian ini akan dibahas mengenai orang tua tunggal 

dalam pendampingan anak pada pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19 

yang meliputi:  

1) Problematika orang tua tunggal dalam pendampingan anak pada 

pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19 meliputi: 

a) Kurangnya pemahaman materi belajar oleh orang tua 

b) Kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak 

c) Kesulitan dalam pengoperasian gawai 

d) Kurangnya waktu untuk mendampingi anak di rumah 

2) Upaya orang tua tunggal dalam mengatasi problematika 

pendampingan anak pada pembelajaran daring dimasa pandemi 

covid-19 meliputi: 

a) Meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua 

b) Menumbuhkan minat belajar anak 

c) Bekerja sama dengan lingkungan sekitar 

d) Menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk mendampingi anak 

b. Data Penunjang (Data Sekunder) 
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Data Penunjang yang dimaksud peneliti adalah data yang mendukung data 

pokok, yaitu:  

1) Gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup letak 

geografis, luas dan batas-batas wilayah. 

2) Jumlah penduduk yang ada di lokasi penelitian. 

3) Mata pencaharian penduduk. 

2. Sumber Data 

Sumber data yaitu kepala keluarga yang statusnya duda atau janda di Desa 

Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah 

sampel yang diambil peneliti yaitu 5 orang tua tunggal sebagai subjek utama, dan 

kepala desa beserta staf Desa Amawang Kanan juga sebagai informan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data.
83

 Macam-

macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah sebuah teknik penggalian data dan pengumpulan data di 

dengan cara menghimpun bahan dan keterangan yang dilakukan dengan proses 

pengamatan secara terstruktur terhadap fenomena yang menjadi objek 

penelitian.
84

 Peneliti menggunakan teknik ini untuk memudahkan dalam 
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mengamati desa yang menjadi tempat penelitian dan mengamati orang tua tunggal 

secara general. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
85

 Dalam hal ini peneliti menggali data tentang 

problematika yang dihadapi orang tua tunggal.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik penggalian dan pengumpulan data yang 

peneliti lakukan dengan cara mempelajari dan menelaah dokumen, arsip, catatan, 

foto dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti 

menggali data topografi dan demografi Desa Amawang Kanan Kecamatan 

Kandangan untuk disajikan dalam gambaran umum lokasi penelitian ini. Agar 

lebih jelas mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan data dapat dilihat 

pada matriks berikut: 

Tabel 3.1 Matrik Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data Teknik 

1. 

Data Pokok (Data Primer) 

sebagai berikut: 

a. Problematika orang tua 

tunggal dalam pendampingan 

anak pada pembelajaran daring 

dimasa pandemi covid-19. 

Meliputi: 

1) Kurangnya pemahaman 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

Wawancara dan 

                                                                                                                                      
Skripsi¸Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022 h. 

44. https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18191 
85

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2017), h. 186 

https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18191


45 

 

No Data Sumber Data Teknik 

materi belajar oleh orang 

tua 

2) Kesulitan dalam 

menumbuhkan minat 

belajar anak 

3) Kesulitan dalam 

pengoperasian gawai 

4) Kurangnya waktu untuk 

mendampingi anak di 

rumah 

 

b. Upaya orang tua tunggal 

dalam mengatasi problematika 

pendampingan anak pada 

pembelajaran daring dimasa 

pandemi covid-19 

Meliputi: 

1) Meningkatkan 

komunikasi antara guru 

dan orang tua 

2) Menumbuhkan minat 

belajar anak 

3) Bekerja sama dengan 

lingkungan sekitar 

4) Menyisihkan waktu 

sebaik mungkin untuk 

mendampingi anak 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

Orang Tua Tunggal 

  

 

 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

 

 

 

Orang Tua Tunggal 

 

Orang Tua Tunggal 

 

Orang Tua Tunggal 

 

Orang Tua Tunggal 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

2. 

Data Penunjang (Data Sekunder) 

meliputi: 

a.Gambaran umum lokasi 

penelitian yang mencakup letak 

geografis, luas dan batas-batas 

wilayah. 

b. Jumlah penduduk yang ada di 

lokasi penelitian. 

c. Mata pencaharian penduduk. 

d. Bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah desa untuk 

masyarakat. 

 

 

 

Kepala Desa beserta 

Staf 

 

 

Kepala Desa beserta 

Staf 

Kepala Desa beserta 

Staf 

Kepala Desa 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan data setelah data 

yang dicari di lapangan sudah terkumpul. Pengolahan data yang dimaksud adalah 

untuk mempermudah proses penganalisisan data pada proses selanjutnya.
86

 Dalam 

penelitian kualitatif proses pengolahan datanya dapat dilakukan dengan langkah-

langkah berikut: 

a. Editing 

Editing yang dimaksud yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali 

terhadap data yang sudah diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data dapat diketahui. Maka dari itu penulis 

menyeleksi kembali data yang sudah terkumpul pada hasil wawancara dengan 

para orang tua tunggal yang menjadi subjek dalam penelitian ini. 

b. Matrikasi 

Matrikasi yaitu untuk menyusun data-data yang sudah terkumpul dan 

dimasukkan kedalam bentuk tabel agar mempermudah memahaminya.  

c. Klasifikasi 

Peneliti melakukan pengelompokkan terhadap hasil penelitian sehingga 

hasilnya dapat disajikan dalam bentuk yang teratur dan juga sesuai dengan 

pengelompokkan yang diinginkan. 

d. Deskripsi 
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Menyajikan data secara jelas dalam bentuk hasil penelitian, yaitu peneliti 

menyajikan data hasil wawancara dengan para informan yang ada pada penelitian 

ini. 

2. Teknik Analisis Data 

 Jika langkah-langkah pengolahan data sudah dilaksanakan, kemudian 

dilanjutkan dengan menganalisis data, untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman.  

Langkah-langkah yang ditempuh oleh dalam analisis data model Miles & 

Huberman sebagai berikut:
87

  

a. Reduksi data (Data reduction)  

Data hasil wawancara dengan sumber data dicatat, direkam, diseleksi dan 

diambil inti sarinya saja kemudian memilah-milah dan membuang data yang 

dianggap tidak penting dan memfokuskan pada hal yang penting dan memilih data 

yang sama antara sumber data yang satu dengan yang lain. 

b. Penyajian data (Display data)  

Informasi tentang dampak pembelajaran daring masa pandemi covid-19 

(dikumpulkan dan dibuat kesimpulan sementara dalam bentuk uraian singkat.  

c. Kesimpulan/verifikasi(Conclusion/verification) 

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui 

reduksi data dan display data.  
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F. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Menentukan lokasi penelitian dan melakukan penjajakan awal pada 

lokasi penelitian. 

b. Membuat dan mengajukan desain proposal kepada dosen pembimbing 

akademik untuk dikoreksi 

c. Mengajukan proposal skripsi kepada Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtida’iyah UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan 

a. Setelah disetujui kemudian melaksanakan seminar proposal 

b. Membuat revisi proposal dengan pedoman kepada hasil seminar atas 

petunjuk dosen pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin untuk pengumpulan data. 

d. Menyiapkan instrumen untuk pengumpulan data 

3. Tahap Pelaksanan 

a. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang berwenang. 

b. Menghubungi informan untuk pengumpulan data. 

c. Mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dan juga sambil 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

4. Tahap Penyusunan 

a. Menulis hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. 



49 

 

b. Menyerahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk diperbaiki dan 

disetujui. 

c. Memperbanyak naskah skripsi kemudian dibawa ke ruang sidang 

munaqasyah untuk diujikan dan dipertanggungjawabkan. 

 


