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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah penelitian lapangan 

(Field Research).65 yang sifatnya deskriptif yang menggambarkan apa adanya 

kenyataan faktual yang didapatkan dilapangan untuk menggali data, meneliti data 

yang berkenaan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena dan juga 

gejala yang sifatnya alami. Karena demikian, bersifat kealamian maka tidak dapat 

dilakukan dilaboratorium melainkan langsung turun kelapangan. 

 Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawakan oleh penulis 

sifatnya masih sementara.66 Maka dari itu teori yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi kualitatif juga sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti turun kelapangan atau konteks sosial.67 Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti akan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif data mengenai pola 

pendampingan belajar anak oleh orang tua pada pembelajaran daring di MI Nurul 

Ma’ad banjarbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek peneliti ini adalah: 

 
65Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:. Remaja Rosdakarya, 

2017),  26. 
66Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), 52. 
67Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 213. 
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1. Subjek Penelitian  

Pada penelitian kualitatif 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 Orang Tua wali murid yang anak nya sekolah di MI Nurul 

Ma’ad Banjarbaru, yang terdiri dari ayah atau ibu. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang pola pendampingan 

belajar anak, apa saja yang didapatkan oleh anak, saat orang tua mendampingi saat 

melaksanakan pembelajaraan daring tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara 

di Banjarbaru. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Adapun data dan sumber data sebagai berikut: 

1. Data  

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

dan juga data sekunder (penunjang). 

a. Data Primer, yaitu data pokok yang secara langsung akan menjadi jawaban 

terhadap pokok masalah yang diteliti sesuai dengan fokus penelitian, yaitu 

mengenai apa saja pola pendampingan belajar anak oleh orang tua pada 

pembelajaraan daring di MI Nurul Ma’ad Banjarbaru, dan juga upaya orang tua 

tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapi saat mendampingi anak belajar 

daring. 
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b. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi data pokok, sehingga hasil penelitian ini menjadi sebuah kesatuan 

yang utuh dan juga mudah untuk dipahami. Data sekunder berupa gambaran 

umum lokasi penelitian yang bersifat letak geografis, luas dan batas-batas 

wilayah, jumlah penduduk dan mata pencarian penduduk. 

2. Sumber Data 

Sumber data yaitu orang tua yang terdiri dari ayah atau ibu yang anak nya 

sekolah di MI Nurul Ma’ad Banjarbaru, jumlah sampel yang diambil peneliti yaitu 

6 orang tua sebagai informan utama. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data.68 Macam-

macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah sebuah teknik penggalian data dan pengumpulan data di 

lokasi penekitian dengan cara peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian, 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini akan 

membantu peneliti untuk mengetahui lebih dekat permasalahan, pola 

pendampingan belajar anak oleh orang tua pada pembelajaraan daring. 

2. Wawancara 

 
68Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), 104. 
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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.69 Dalam hal ini peneliti menggali data tentang pola pendampingan 

belajar anak oleh orang tua. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik penggalian dan pengumpulan data yang peneliti 

lakukan dengan cara mempelajari dan menelaah dokumen, arsipan, catatan, foto 

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

menggali data monografi dan demografi disekolah MI Nurul Ma’ad untuk di sajikan 

dalam gambaran umum lokasi penelitian ini. 

 

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.70 Dalam 

penelitian kualitatif proses pengolahan datanya dapat dilakukan dengan langka-

langkah berikut: 

 
69Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), 186. 
70Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian,Banjarmasin: Antasari Press,  2011), 81. 
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a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang sudah 

diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan 

data dapat diketahui. 

b. Tabulasi, yaitu untuk menyusun data-data yang sudah terkumpul dan 

dimasukkan kedalam bentuk tabel agar mempermudah memahaminya. 

c. Klasifikasi, yaitu peneliti melakukan pengelompokkan terhadap hasil peneliti 

sehingga hasilnya dapat disajikan dalam bentuk yang teratur dan juga sesuai 

dengan pengelompokkan yang diinginkan. 

d. Diskripsi, yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk hasil penelitian. 

2. Teknik Analisis Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dan 

catatan lapangan, sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat 

dipublikasikan kepada orang lain. Analisis digunakan untuk memahami hubungan 

dan juga konsep dalam data sehingga hipotesis bisa dikembangkan dan dievaluasi.71 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan 

metode analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan sasaran penelitian secara 

apa adanya sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk 

mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka menggunakan teknik induktif, 

yaitu dengan cara menyimpulkan data secara khusus berdasarkan kenyataan umum 

di lapangan. 

 

 
71Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 334-

335. 
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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 

Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Setelah disetujui kemudian melakukan 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. Tahapan pelaksanaan  

a. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang berwenang. 

b. Menghubungi informasi untuk pengumpulan data  

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

berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

4. Tahan penyusunan  

a. Menulis hasil penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. 
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b. Menyerahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk diperbaiki dan 

disetujui. 

c. Memperbanyak naskah skripsi kemudian dibawa ke ruangan sidang 

munaqasyah untuk diujikan dan dipertanggung jawabkan. 


