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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini saya menggunakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. 

Sugiono mengatakan bahwa, metode deskriptif itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecah 

masalah yang memandu peneliti mengeksplorasi atau menyelidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan suatu subyek peneliti(seseorang, lembaga, masyarakat) secara menyeluruh. 

Jumlah teori dalam penelitian kualitatif lebih banyak dan harus disesuaikan dengan fenomena 

yang berkembang dilapangan. Teori bagi penelitian kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk 

memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.
1
 Penelitian kualitatif harus bersifat

“perspektif emic” yang artinya memperoleh data sebagaimana seharusnya dan juga bukan 

berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, melainkan berdasarkan sebagaimana yang terjadi 

dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan sumber data. 

B. SUMBER DATA

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan 

sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian sumber data, 

bila digolonkan menurut asal sumbernya data dapat dibagi menjadi 2 (dua): 

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau subjek penelitian 

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

1
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kegiatan, dan hasil pengujian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil 

observasi atau studi lapangan. 

2. Data Sekunder  

Hasil yang didapatkan oleh peneliti saat melaksanakan penelitian tidak berhadapan 

langsung dengan informan melainkan hasil dari media-media lain seprti buku, koran, 

internet, dan lain-lain. 

C. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Banyunneng Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten 

Bangkalan, Madura Jawa Timur. Peneliti memilih di daerah ini karena di Desa Banyunneng 

Laok tergolong banyak jumlah anak-anak yang Putus Sekolah sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Desa Banyunneng Laok. Rakyat di Desa Banynneng Laok ini 

pendapatannya termasuk bagus tetapi sayangnya para generasi-generasi di sana banyak yang 

putus di tengah jalan sekolahnya. 

D. SUBYEK PENELITIAN 

Peneliti menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik dalam menentukan subyek 

penelitian dengan pertimbangan tertentu.
2
 Dalam penelitian ini subyek yang sangat berpengaruh 

penting untuk bisa mendapatkan data penting. Diantaranya orang tua yang mempunyai anak 

yang tidak sampai lulus pendidikan tingkat SMA sederajat, karena orang tua sebagai penanggung 

jawab utama untuk memenuhi kebutuhan dan membarikan hak-hak anaknya, sedangkan anaknya 

tersebut adalah sebagai penerima hak-hak itu terutama dalam hak pendidikan. 
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Peneliti menjadikan subyek sebagai sumber datanya untuk mendapatkan data-data yang 

valid. Sumber subyek tersebut adalah orang tua yang anaknya putus sekolah atau tidak sampai 

lulus sekolah mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat. Diantaranya : 

1) Bapak  H Marid selaku Kepala Desa Banyunneng laok 

2) Kepala sekolah 

3) 3 Guru di Desa Banyunneng Laok 

4) 3 Tokoh Masyarakat di Desa Banyunneng Laok 

5) 5 Orang tua yang anaknya putus sekolah 

6) 5 Pemuda-pemudi yang putus sekolah di Desa Banyunneng Laok 

7) 1 Anak Banyunneng Laok yang sudah kuliah 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka 

peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan mendatangi tempat penelitian untuk mellihat secara langsung 

suatu peristiwa atau kondisi dilapangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan 

turun lapang ini dibutuhkan untuk mengevaluasi subjek atau fenomena sehingga akan terhimpun 

suatu data dan fakta dari hasil observasi tersebut.
3
  

2. Wawancara 
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Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kegiatan tatap muka 

dimana penelitian mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan kepada narasumber 

(informan). Teknik ini dapat dilaksanakan terstruktur atau tidak terstruktur karena kegiatan 

wawancara ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan oleh peneliti terhadap 

informan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 

peniliti yang berupa suatu hal yang tertulis,tercetak atau yang bisa dijadikan bukti atau 

keterangan terkait proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teknik dokumentasi 

dipergunakan untuk mendukung data yang berkaitan dengan kondisi keberadaan lokasi dan 

obyek penelitian. Peneliti mempunyai pertimbangan dalam memilih teknik ini, karena peneliti 

menganggap teknik dokumentasi ini bisa mendukung, memperkuat dan melengkapi data-data 

yang diperoleh sebelumnya. 

F. ANALISA DATA 

Dengan digunakannya metode kualitatif yang dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses 

penelitian berlangsung hal ini maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, 

kredibilitas dan bermakna. Sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif melalui proses editing dan proses interpretasi. 

Dari data tersebut menggungkapkan peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. 

Kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya 

peneliti menggumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan dan berinteraksi 

dengan orang-orang ditempat penelitian. 
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Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman, menggunakan model interatif dengan empat prosedur. yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, display data, penarikan kesimpulan/verifikasi.
4
 Adapun tahapan analisis menurut 

Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 :Komponen dalam analisis data model interaktif (Miles dan Huberman). 

Sumber: M. Djunnaidi Ghony dan Fancan Almanshur 

1. Pengumpulan Data 

Data atau hasil penelitian disaat peneliti melaksanakan studi lapangan secara langsung 

yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti sekaligus sebab akibat terjadinya suatu 

fenomena atau kejadian untuk selanjutnya dapat diproses ketahap selanjutnya. Dalam penelitian 

ini pengumpulan data akan dilakukan dengan mencari data-data yang terkait dengan peran orang 

tua dalam peningkatan mutu pendidikan anak. 

2. Reduksi Data  

Proses  pemeriksaan, fokus penyederhanaan, abtraksi, dan transformasi data mentah yang 

dapat dalam buku catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 
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berlangsung. Adapun tujuannya dalam mempertajam, menyortir, menetapkan fokus dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir. 

3. Penyajian Data 

Susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data ini bisa melalui berbagai model seperti uraian naratif dan 

bagan-bagan, sehingga peneliti lebih mudah dan mempercepat faham kejadian yang ada. Analisis 

ini akan mempermudah peneliti untuk menyimpulkan dan menjawab fenomena penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dari pengolahan data yang di peroleh 

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah di lakukan dari tempat yang di 

teliti. Serta menyimpulkan bagaimana redahnya tingkat pendidikan dan peran orang tua 

dalam pendidikan di Desa Banyuneng Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, 

Madura, Jawa Timur. 


