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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ini 

menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Data dalam penelitian ini berupa 

susunan kalimat yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk 

mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang berkonteks khusus. Hal tersebut berarti bahwa tidak seluruh 

konteks dapat diteliti. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian dalam 

bentuk data dijelaskan dalam bentuk kalimat mengenai peran orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti dan Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai observer non 

partisipan yang berperan mengamati peran orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di SDN Purwantoro 2 Malang secara langsung. Peran peneliti dalam 

penelitian kualitatif ini bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus perencana, 

pengumpul, dan penganalisa data yang berupa hasil laporan dari penelitiannya 

sendiri. Peneliti dalam penelitian ini bertugas sebagai pengamat untuk memahami 

makna dan menafsirkan fenomena terhadap subjek penelitian di lapangan. 

Penelitian yang dilakukan peneliti selama di lokasi yaitu melakukan observasi 

atau pengamatan terhadap subjek, wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat 
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diantaranya guru kelas dan orang tua siswa serta dokumentasi kegiatan yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwantoro 2 Malang yang beralamat di 

jalan Cipunegara No. 58, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas, orang tua siswa, dan siswa kelas II 

A SDN Purwantoro 2 Malang. 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Berikut sumber data primer dan sekunder: 

1. Sumber Data Primer 

Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 

a. Siswa sebagai subjek penelitian diwawancarai secara langsung mengenai 

tindakan yang dilakukan selama kegiatan sekolah berlangsung, dalam hal ini 

yaitu peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

b. Guru kelas II yang akan memberikan data melalui wawancara yang berkaitan 

dengan peran orang tua motivasi belajar siswa, kendala yang dihadapi dalam 

memberikan motivasi belajar siswa, dan upaya mengatasi kendala tersebut. 
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c. Orang tua yang akan memberikan data melalui observasi berkaitan dengan 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa dan wawancara yang 

berkaitan dengan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa, kendala 

yang dihadapi orang tua dalam memberikan motivasi belajar siswa, serta 

upaya yang dilakukan orang tua untuk mengatasi kendala tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 

a. Dokumentasi selama penelitian berlangsung berupa foto dan rekaman suara. 

b. Arsip data pembelajaran, meliputi hasil belajar siswa dan data siswa.   

Oleh karena itu data ini akan lebih memperkuat data primer agar data yang 

diperoleh menjadi valid. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa, data siswa, dan hasil belajar 

siswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan sekolah berlangsung, dalam hal 

ini yaitu motivasi belajar siswa di kelas yang ditunjukkan oleh seluruh warga 

sekolah. Peneliti disini sebagai observer non partisipan, yaitu tidak terlibat 

langsung dengan kegiatan yang diamati, melainkan hanya bertugas mengamati 

dan mencatat secara keseluruhan mengenai motivasi belajar siswa. Penelitian ini 
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menggunakan observasi deskriptif, sehingga hasil dari penelitian akan dijelaskan 

dalam bentuk kata-kata. 

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan 

selama penelitian untuk memperoleh data mengenai peran orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa kelas II di SDN Purwantoro 2 Malang. 

2. Wawancara 

Wawancara ditujukan kepada guru, orang tua, dan siswa. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lisan tentang peran orang tua 

dalam memotivasi belajar siswa, kendala dalam memotivasi belajar siswa, serta 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa foto dan dokumen 

lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang akan dihasilkan dalam 

penelitian ini yaitu foto yang berkaitan tentang peran orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa, data siswa dan hasil belajar siswa. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Instrumen pedoman observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai peran orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa. Pedoman wawancara digunakan pada saat melakuakan 

wawancara kepada guru, orang tua, dan siswa. 
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1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan peneliti pada saat pengamatan di rumah 

untuk memperoleh data tentang peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 

Pedoman observasi ada 2, yaitu observasi awal dan saat penelitian. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi Awal 

No. Aspek Ya Tidak Nomor 

1. Adanya hasrat keinginan berhasil.   1 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar. 

  2 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.   3 

4. Adanya penghargaan dalam belajar.   4 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.   5 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif.   6 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi Saat Penelitian 

No. 
Aspek Indikator Ya Tidak 

Nomor 

Pertanyaan 

1. Peran orang 

tua terhadap 

motivasi 

belajar siswa. 

1.1 Memberikan motivasi   1 

1.2 Mengontrol waktu belajar   2 

1.3 Menciptakan suasana rumah 

yang mendukung anak untuk 

belajar. 

  3 

1.4 Menyediakan waktu untuk 

terlibat dalam kegiatan belajar 

anak. 

  4 

1.5 Memantau perkembangan 

kemampuan akademik anak. 

  5 

1.6 Memantau perkembangan 

kepribadian anak. 

  6 

1.7 Memantau efektifitas jam belajar 

disekolah. 

  7 

1.8 Memberikan penghargaan.   8 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan dalam kegiatan wawancara terhadap guru, 

orang tua, dan siswa. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa, kendala, dan upaya dalam 

memberi motivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 Malang. 

Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan untuk mendeskripsikan 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Pedoman wawancara ditujukan  

kepada guru, orang tua, dan siswa. 

Kisi-kisi pedoman wawancara sebagi berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru 

No. 
Aspek Indikator 

Nomor 

Pertanyaan 

1. Peran orang tua 

terhadap motivasi 

belajar siswa. 

1.1 Memberikan motivasi. 5,6,9 

1.2 Mengontrol waktu belajar anak. 10 

1.3 Menciptakan iklim yang 

mendukung anak untuk belajar. 

11 

1.4 Menyediakan waktu untuk 

terlibat dalam kegiatan belajar 

anak. 

4 

1.5 Memantau perkembangan 

kemampuan akademik anak 

12 

1.6 Memantau perkembangan 

kepribadian anak. 

13 

1.7 Memantau efektifitas jam 

belajar disekolah. 

3 

1.8 Memberikan penghargaan. 1 

2. Kendala orang tua 

dalam memotivasi 

belajar siswa.  

Kendala dalam memotivasi belajar 

siswa 

2 

3. Upaya atau solusi 

orang tua dalam 

memotivasi belajar 

siswa 

Upaya dalam memotivasi belajar 

siswa. 

7 

 

 

 

 



28 
 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Orang Tua 

No. 
Aspek Indikator 

Nomor 

Pertanyaan 

1. Peran orang tua 

terhadap motivasi 

belajar siswa. 

1.1 Memberikan motivasi. 12 

1.2 Mengontrol waktu belajar anak. 1,2 

1.3 Menciptakan iklim rumah yang 

mendukung anak untuk belajar. 

9 

1.4 Menyediakan waktu untuk 

terlibat dalam kegiatan belajar 

anak. 

5,6,7 

1.5 Memantau perkembangan 

kemampuan akademik anak 

4 

1.6 Memantau perkembangan 

kepribadian anak. 

8 

1.7 Memantau efektifitas jam 

belajar disekolah. 

3 

1.8 Memberikan penghargaan. 10,11 

2. Kendala orang tua 

dalam memotivasi 

belajar siswa.  

Kendala dalam berperan untuk 

memotivasi belajar siswa 

13,14 

3. Upaya atau solusi 

orang tua dalam 

memotivasi belajar 

siswa 

Upaya mengatasi kesulitan dalam 

memotivasi belajar siswa. 

15 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Siswa 

No. Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

1. Peran orang tua 

terhadap motivasi 

belajar siswa. 

1.1 Memberikan motivasi. 14,15,16 

1.2 Mengontrol waktu belajar anak. 1,2,3 

1.3 Menciptakan iklim rumah yang 

mendukung anak untuk belajar. 

9 

1.4 Menyediakan waktu untuk 

terlibat dalam kegiatan belajar 

anak. 

6,7,8 

1.5 Memantau perkembangan 

kemampuan akademik anak 

5 

1.6 Memantau perkembangan 

kepribadian anak. 

13 

1.7 Memantau efektifitas jam 

belajar disekolah. 

4 

1.8 Memberikan penghargaan. 10,11,12 
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3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan foto dan video. Foto dan 

video diambil saat proses penelitian yang dilakukan di SDN Purwantoro 2 

Malang. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

No. Aspek Indikator 

1. Peran orang tua 

terhadap motivasi 

belajar siswa. 

1.1 Memberikan motivasi. 

1.2 Mengontrol waktu belajar anak. 

1.3 Menciptakan iklim rumah yang mendukung anak untuk 

belajar. 

1.4 Menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan belajar 

anak. 

1.5 Memantau perkembangan kemampuan akademik anak 

1.6 Memantau perkembangan kepribadian anak. 

1.7 Memantau efektifitas jam belajar disekolah. 

1.8 Memberikan penghargaan. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

penelitian dari awal sampai akhir. Sehubungan dengan dilakukannya penelitian 

kualitatif, maka memerlukan prosedur penelitian yang sistematis. Tiga tahapan 

yang perlu dilakukan dalam penelitian kulaitatif, diantaranya: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Menyusun rancangan penelitian, yaitu penelitian mengenai peran orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 Malang dengan rancangan 

awal menentukan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut beserta 

pembuatan proposal. 
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b. Mengurus Perijinan 

Peneliti harus mengurus surat perijinan dari pihak fakultas yang ditujukan kepada 

kepala sekolah tempat penelitian, yaitu SDN Purwantoro 2 Malang mengenai 

peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 

c. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan 

Peneliti mulai menjajaki lapangan dan memanfaatkan situasi tersebut untuk 

sekaligus membuat penilaian terhadap keadaan lapangan yaitu melihat keadaan 

dan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 

Malang. 

d. Memilih dan Memanfaatkan Informasi 

Peneliti mulai memilih informan yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait permasalahan dan atau pembahasan yang terlibat dalam 

penelitian, yaitu tentang peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SDN 

Purwantoro 2 Malang. 

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Peneliti perlu melakukan penyiapan perlengkapan penelitian dengan tujuan dapat 

menunjukkan kesiapan peneliti untuk terjun ke lapangan melaksanakan penelitian. 

f. Memperhatikan Etika Penelitian 

Peneliti harus memperhatikan, memahami, dan menghormati etika dan norma-

norma di lingkungan yang diteliti, yakni SDN Purwantoro 2 Malang. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah: 

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

Peneliti harus memahami penelitian yang diteliti dengan baik agar penelitian 

yang dilakukan sesuai dengan arah tujuan penelitian. Selain itu harus 

mempersiapkan diri agar penelitian bisa berjalan dengan baik. 

b. Memasuki Lapangan 

Selama berada di lingkungan lapangan, peneliti hendaknya menjalin hubungan 

akrab dengan subjek supaya mendapatkan data yang objektif. 

3. Tahap Analisa Data 

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan prosedur analisa data terhadap data yang 

sudah dikumpulkan dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

I. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Upaya yang dilakukan 

yaitu mengorganisasikan data, memilah data yang diperoleh menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskan, mencari, dan menemukan pola. Menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari. 

Analisis data dalam penelitian dilakukan selama proses dan sesudah proses 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Tiga tahapan dalam analisis 

diantaranya: 

1. Data Reduction (reduksi data) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

di lapangan. Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang 
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peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa, dikelompokkan, dan 

disederhanakan. Pengelompokan data-data sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Data Display (penyajian data): Penyajian data dapat dibentuk menjadi grafik, 

bagan, diagram, dana, atau yang lainnya. Data yang disajikan berkenaan 

dengan data terkait peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SDN 

Purwantoro 2 Malang. 

3. Conclution Drawing (mengambil kesimpulan): data yang disajikan 

disimpulkan atau dilakukan verifikasi yang bertujuan untuk menguji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya untuk memperoleh hasil 

penarikan kesimpulan tentang peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

di SDN Purwantoro 2 Malang. 

Tiga tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus. Sehingga proses analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi bisa memberikan hasil yang sesuai dengan 

arah tujuan penelitian. 

J. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian perlu dilakukan pengecekan keabsahan 

data untuk menguji tingkat kepercayaan dan kebenaran data menjadi valid dan 

dapat diandalkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diuji dengan 

triangulasi data baik secara sumber maupun teknik. 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti pada 

penelitian ini memperoleh data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan guru, orang tua, dan siswa untuk 

mengetahui peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa, kendala, dan upaya 

dalam memotivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 Malang. Langkah 

selanjutnya, agar data hasil wawancara sesuai dengan yang ada, maka peneliti 

melakukan observasi untuk mendeskripsikan peran orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa, dan melihat dokumen dari sekolah serta mendokumentasikan 

kegiatan yang dilakukan. 

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah peneliti menggunakan sumber pengumpulan data 

yang berbeda dengan teknik yang sama untuk mengetahui peran orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa di SDN Purwantoro 2 Malang. Pada penelitian ini 

yang berperan sebagai sumber adalah guru, orang tua, dan siswa kelas II A di 

SDN Purwantoro 2 Malang. Data yang diperoleh dideskripsikan dan 

dikategorikan mana pandangan yang sama, pandangan yang berbeda, dan mana 

yang spesifik dari ketiga sumber data. Data yang telah dianalisis kemudian 

disimpulkan. 


