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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III tentang Metodologi Penelitian ini penulis akan membahas 

tentang: (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Tempat dan Waktu Penelitian, (3) 

Prosedur Penelitian, (4) Subyek Penelitian, (5) Teknik Pengumpulan Data,  (6) 

Instrumen Penelitian, (7) Data dan Sumber Data, (8) Teknik Analisis Data, (9) Teknik 

Keabsahan Data. 

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha memperoleh informasi data dan 

menganalisisnya menggunakan suatu metode ilmiah. Dalam upaya penyelesaian 

masalah diperlukan suatu pendekatan. Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2004: 15) bahwa metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snawbaal, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil  

Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendapat 

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4), bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.  

Beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaring data dan 

informasi pada suatu obyek dengan tidak mengubah kondisi obyek tersebut sehingga 

hanya mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti yang bersifat 
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sewajarnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan key instrument penting 

karena penelitilah yang menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya untuk 

dipergunakan dalam pengambilan kesimpulan akhir, sehingga menjadi seorang 

peneliti harus memiliki wawasan yang luas agar dapat menganalisis sesuatu objek 

dengan diteliti dan membahasnya secara terperinci. 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

1.2.1 Tempat Penelitian  

Peneliti melakukan kegiatan penelitian di SMAN 4 Malang yang berada di 

Jalan Tugu Utara No. 1, Klojen, Malang. Lokasi penelitian tersebut (SMA Negeri 

4 Malang) mudah dijangkau karena berada di wilayah penulis sendiri sehingga 

waktu dan biaya dapat ditekan. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian merupakan rangkaian kegiatan dan alokasi waktu yang 

dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Waktu penelitian yang 

dibutuhkan adalah selama enam bulan, mulai dari pengajuan judul sampai dengan 

terselesaikannya laporan penelitian ini, terhitung dari bulan Januari 2017 sampai 

Maret 2017. 

Kegiatan tersebut meliputi pengajuan permasalahan, penyusunan proposal, 

pengurusan perizinan, pengkajian landasan teori, penyusunan instrumen 

penelitian, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan dan bagan jadwal 

penelitian seperti terlampir pada lampiran. 

1.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang sangat rinci yang 

harus dilakukan dalam penelitian dari awal sampai akhir agar dalam proses 

pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan teratur dan terarah hingga hasil yang 
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diperoleh bisa dipertanggung jawabkan. Adapun langkah-langkah prosedur penelitian 

menurut (Moleong, 2011:126) sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Dalam kegiatan pra lapangan ini ada beberapa tahapan yaitu: 

a. Merumuskan masalah. Dalam perumusan masalah ini dilakukan pada saat 

pengajuan usulan peneliti dan diulangi pada saat penulisan laporan. 

b. Peneliti menentukan  tempat untuk penelitian. Peneliti mengambil tempat 

yaitu di SMAN 4 Malang. 

c. Penyusunan proposal adalah syarat dalam menyampaikan penelitian 

kepada pihak terkait. 

d. Melakukan pengurusan surat izin. Dalam hal ini peneliti harus mengurus 

di  Universitas Muhammadiyah Malang dan Dinas Pendidikan Kota 

Malang. Surat izin penelitian ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa bisa 

melakukan penelitian ditempat yang menjadi tempat penelitian yaitu  di 

SMAN 4 Malang. 

2. Tahap Pelaksanaan/proses Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap bekerja dilapangan yang meliputi tahap pengumpulan 

data dan tahap penyusunan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau 

informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis. 

4. Tahap Kesimpulan 

Setelah tahap analisis data maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap 

kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah 

di analisis dari responden atau informan. 
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5. Tahap pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari serangkaian 

dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap pelaporan peneliti 

melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis dengan data yang didapat 

dari responden atau informan. 

1.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber 

yang dapat memberikan informasi yang dipilih dengan tujuan tertentu. Subyek dari 

penelitian ini yaitu orang tua dan siswa, karena pihak tersebut merupakan sumber 

yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini. 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2004:309), bahwa pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant observation), wawancara 

mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi. Oleh karena itu, data yang relevan 

dan objektif dengan permasalahan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif ini yang berupa manusia yang dianggap sebagai narasumber 

atau informan. Menurut Sugiyono (2004:194), bahwa wawancara adalah sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.  
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 Teknik wawancara ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan 

dalam penelitian kualitiatif, terima pada penelitian lapangan. Secara umum 

dikenal dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur yang banyak 

digunakan dalam penelitian kuantitatif dan wawancara tidak terstruktur yang 

disebut wawancara mendalam yang pada umumnya dilakukan dalam penelitian 

kualitatif.  

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur digunakan karena pokok-pokok pertanyaannya sudah dibuat kerangka 

dan garis besarnya, sehingga terarah, terstruktur dan pasti tentang tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Dalam hal tersebut yang harus diwawancarai 

terhadap informan yaitu bagaimana usaha orang tua siswa dalam menyediakan 

fasilitas yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar, bagaimana 

kesulitan orang tua dalam membantu meningkatkan prestasi belajar anak, 

bagaimana dampak terhadap siswa dengan adanya dorongan belajar dari orang 

tua. 

2. Observasi  

Kutipan Sugiyono (2004: 203), bahwa observasi adalah sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Oleh karena itu, observasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sedangkan 

menurut Hadi (dalam Sugiyono 2004: 203), bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan. 
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Dalam penelitian ini data yang harus dikumpulkan oleh peneliti berkaitan 

dengan peranan orang tua terhadap anaknya yaitu dalam menyediakan fasilitas 

yang diperlukan anak, kesulitan orang tua dalam membantu meningkatkan 

prestasi belajar siswa dan dampak terhadap anaknya di SMA Negeri 4 Malang. 

Penelitian ini dibantu oleh beberapa guru untuk mempermudah dalam 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.  

3. Dokumentasi  

Penelitian ini pengambilan data tidak hanya menggunakan wawancara dan 

observasi, namun juga dengan dokumen gambar maupun elektronik. 

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dokumen dan 

mendokumentasikan obyek penelitian serta dapat mendukung sebagai bahan 

penelitian yang berada di lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan dokumen berupa hasil pemotretan proses terjadinya wawancara 

serta pada observasi yang dilakukan dalam melakukan penelitian.  

Penelitian ini pengumpulan data dengan menganalisis dokumen berupa data 

pertanyaan kepada orang tua dan pemotretan yang ada di lokasi SMAN 4 Malang 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dokumentasi.  

1.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:305), bahwa penelitian kualitatif yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuanya. Sedangkan menurut 

Margono (dalam Zuriah, 2009:168) bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil 

dengan baik apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan 
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untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah penelitian) dan menguji hipotesis 

yang diperoleh melalui instrumen. Jadi penelitian kualitatif tersebut sebagai human 

instrument dimana peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih sumber, melakukan 

pengumpulan data menilai dan menganalisis data.  

Selain itu didalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi saat melakukan penelitian 

di lapangan.  

3.7 Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan ketererangan tentang sumber objek pada penelitian. Sumber 

data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian, kesalahan dalam 

menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang didapat tidak sesuai 

denagn apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis harus memahami sumber data 

yang diperoleh dari para informan (Zuriah, 2007:227-228). 

Berdasarkan pendapat diatas, sumber data pada penelitian ini didapat melalui: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi di lapangan.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah orang 

tua siswa, siswa, waka kurikulum dan serta berbagai pihak yang mampu 

memberikan informasi terkait dengan penelitian. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan data-data yang sudah 

didapat, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interprestasi terhadap data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data yang diperoleh  diambil dari 

dokumentasi dan laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku literatur yang 
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berkaitan dengan peranan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar pada 

siswa. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2004: 333), bahwa analisis data adalah data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh . 

Sedangkan menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2004: 334), bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasi data secara sistematis 

kedalam kategori, unit, pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 

dan kesimpulan yang disarankan oleh data yang berguna untuk mempermudah orang 

lain memahami penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses 

analisis ini meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses dalam memperoleh informasi berupa 

kalimat-kalimat yang didapat dari hasil kegiatan wawancara, observasi dan 

dokumen. Data yang didapat masih berupa data mentah yang masih harus diolah 

agar menjadi suatu data yang teratur dan baik. 

2. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2004: 338), bahwa reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila 

diperlukan. 

3. Penyajian Data  

Komponen yang paling penting dalam analisis data yaitu penyajian data. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2004: 341), bahwa yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Informasi yang telah terkumpul dan tersusun 

disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih 

padu dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. 

4.  Kesimpulan atau Verifikasi  

Dalam proses penariakan kesimpulan tidak hanya dari hasil akhir 

pengumpulan data, melainkan juga dibutuhkan verifikasi yang berupa 

pengulangan dengan melihat kembali data awal agar kesimpulan yang diambil 

lebih akurat.  

Keempat langkah tersebut merupakan serangkaian proses analisis data 

ineraktif yang paling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana setiap 

langkah saling berhubungan. Dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil 

salah satu langkah saja, karena hasil akhir dari langkah-langkah tersebut yaitu 

penarikan kesimpulan yang tidak dapat terpisahkan dari proses-proses 

sebelumnya. Dengan adanya langkah pengumpulan data yang kemudian di 

reduksi data sangat penting dalam hasil yang dipaparkan dalam penyajian data 

yang kemudian di tarik kesimpulan.  

3.9  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Data yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan harus di uji keabsahannya agar 
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penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut 

Zuriah (2009: 110-111), pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif atau 

penelitian naturalistik, ada empat kriteria yaitu kredibilitas (credibility), 

transferabilitas (transferability), depentabilitas  (dependability), dan komfimabilitas 

(comfirmability).  

1. Kredibilitas (credibility)

Kredibilitas (credibility), adalah kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari

data dan informasi yang dibutuhkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat

dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai

informan. Untuk hasil penelitian yang memenuhi kredibilitas, terdapat 7 teknik

yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Perpanjangan kehadiran peneliti atau pengamat (prolonged engagement);

b. Pengamatan terus-menerus (persistent observation);

c. Triangulasi (triangulation);

d. Diskusi teman sejawat (peer debriefing);

e. Analisis kasus negatif (negative case analysis);

f. Pengecekan atas kecukupan referensial (referencial adequacy checks);

g. Pengecekan anggota (member checking).

Dalam kriteria ini, peneliti harus benar-benar dapat mengamati peristiwe-

peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Sehingga hasil yang 

diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

2. Transferabilitas (transferability)

Transferabilitas (transferability), adalah kriteria untuk memenuhi bahwa hasil

penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau

ditransfer pada konteks atau setting lain yang memiliki tipologi yang sama.
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Artinya bahwa, penelitian ini nantinya dapat diaplikasikan atau diterapkan 

kedalam penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan memiliki 

tipologi yang sama.  

3. Dependabilitas  (dependability) 

Dependabilitas  (dependability), adalah kriteria yang digunakan untuk menilai 

apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek; 

apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam 

mengonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan 

penginterpretasiannya. Teknik terbaik yang dilakukan untuk langkah ini adalah 

dengan dependability audit dengan meminta independen auditor untuk me-

review aktivitas peneliti. Dalam kriteria ini, independen auditor sangat berperan 

dalam mengecek segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penelitian 

apakah sudah sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada atau tidak, mulai dari 

kegiatan observasi, wawancara, praktik mengajar, hasilevaluasi belajar siswa, 

hingga peningkatan prestasi belajar siswa yang didapatkan dan terkhir pada 

hasil penelitian yang dilaporkan.  

4. Komfirmabilitas (comfirmability) 

Komfirmabilitas (comfirmability), adalah kriteria untuk menilai bermutu atau 

tidaknya hasil penelitian. Jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas 

dari proses yang ditempuh oleh peneliti maka komfirmabilitas digunakan untuk 

menilai kualitas hasil penelitian sendiri, dengan tekanan pertanyaan “apakah 

data dan informasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada 

dalam audit trail.”. 



27 
 

Dalam kriteria komfirmabilitas ini, peneliti menguji hasil penelitian dengan 

penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan 

penelitian yang telah dilakukan tersebut.  

 


