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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif deskriptif, yaitu hasil dari penelitian ini akan dijelaskan secara deskripsi

mengenai temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian.

dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Pada penelitian ini peneliti

menggambarkan secara deskriptif fenomena-fenomena yang ditemukan dilapang

dengan maksud untuk memperoleh data tentang peran orang tua terhadap motivasi

belajar siswa di SDN 02 Pandanlandung Kecamatan Wagir.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini ialah peneliti nonpartisipan yang

artinya peneliti tidak ikut andil dalam proses pembelajaran yang dilakukan SDN

02 Pandanlandung Kecamatan Wagir.

3. 3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 sampai selesai yang

bertempat di SDN Pandanlandung 02 Kecamatan Wagir. Adapun sampel yang

digunakan dalam penelitian ini ialah siswa dengan hasil belajar yang berbeda-

beda dengan katagori hasil belajar tinggi, sedang, rendah, sangat rendah siswa

kelas lima di SDN Pandanlandung 02 Kecamatan Wagir.
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3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah guru kelas, guru kelas dipilih sebagai

informan karena guru kelas yang memahami karakteristik siswa dan hasil belajar

siswa. Peroleh data ini akan dilakukan melalui wawancara. Kemudian untuk

memperoleh data yang valid akan dilakukan wawancara kepada orang tua siswa

yang dinilai peneliti memiliki motivasi yang rendah dalam belajar, dan yang

melatarbelakangi siswa memiliki motivasi yang rendah.

3.5 Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian dalam penlitian ini :

A. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada guru kelas dan

orang tua siswa di SDN Pandanlandung untuk mengetahui peran orang

tua dalam memberikan motivasi belajar terhadap anak

B. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua

dalam memotivasi anak belajar.

C. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperkuat data

yang diperoleh peneliti dari guru dan orang tua siswa, dokumentasi ini

akan dilengkapi dengan foto-foto berupa hasil belajar siswa, rekaman

wawancara kepada guru dan orang tua siswa.
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D. Angket

Pengumpulan data berikutnya dalam penelitian ini menggunakan

angket, angket dipilih oleh peneliti untuk mengetahui penyebab, faktor

yang melatarbelakangi siswa memiliki motivasi belajar yang rendah,

angket akan disebarkan kepada  orang tua siswa yang dianggap peneliti

memiliki anak yang motivasi yang rendah dalam belajar, sehingga

dalam hal ini peneliti mengambil sampel siswa yang memiliki hasil

belajar yang rendah, sedang dan tinggi

3.6 Analisis Data

Metode analaisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis yang dikemukakan oleh sugiyono (2013) sebagai berikut:

a. Data Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang  penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (penyajian data)

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan

antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami

tersebut.

c. Conclusion drawing / verification
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Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

(dalam Sugiyono, 2013: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi,

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya.


