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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatau individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya 

hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. 

Penelitian deskriptif selain bertujuan menggambarkan secara cermat 

karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif 

juga fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan 

dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak 

detail yang tidak penting (Silalahi, 2009: 28).  

Tipe utama penelitian deskriptif mencangkup penilaian sikap atau 

pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur demikian juga 

tentang jejak pendapat politik dan survei penelitian pasar. Penelitian ini 

diarahkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan fakta secara lebih 

mendalam mengenai motivasi keluarga nelayan terhadap keberlanjutan 

pendidikan anaknya. Penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu 

pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok 

manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan 
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proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema 

klasifikasi.  

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetakan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Dalam penelitian kualitatif 

segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti 

masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. 

Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti memasuki obyek penelitian. Jadi peneliti adalah merupakan instrumen 

kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012: 223).  

 

B. Lokasi Penelitian. 

Penelitian dilakukan di Dusun Paciran Desa Paciran Kecamatan 

Paciran Kabuaten Lamongan provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti  

memilih lokasi penelitian ini adalah karena sedikit dari orang tua di 

masyarakat nelayan yang peduli akan pendidikan anaknya, namun ada 

beberapa orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi  anak, 

sehingga membuat orang tua termotivasi untuk terus meningkatkan 

pendidikan anak mereka. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari individu yang mengetahui dan 

memahami tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini 

menggunakan teknik yang merupakan pemilihan siapa  subjek terbaik untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk memilih subjek penelitian, 

peneliti menentukan kriteria tertentu, sebagai berikut: 

1. Masyarakat nelayan dusun paciran desa Paciran. 

2. Orang tua yang memiliki motivasi dalam meningkatkan pendidikan 

anak. 

3. Orang tua yang bekerja sebagai nelayan (ayah sebagai nelayan, Ibu 

sebagai Pengelola hasil laut) 

4. Orang tua yang sedang dalam masa menyekolahkan anak di jenjang 

perguruan tinggi. 

5. Anak yang memiliki motivasi dalam melanjutkan pendidikannya. 

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini, diperoleh tiga 

subjek penelitian yaitu tiga orang tua yang memiliki motivasi dalam 

meningkatkan pedidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 



46 
 

2012: 224). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpelan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi. 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2014: 145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dalam observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam 

yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alan dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi 

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak 

(Sugiyono, 2014:227). 

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2014: 229) yang menjadi obyek 

observasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial, yang terdiri 

atas tiga komponen yaitu: 

a) Place, atau temat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung. 

b) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran 

tertentu. 
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c) Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi 

sosial yang sedang berlangsung. 

2. Wawancara. 

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara dan 

terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara 

(interview) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang 

diwawancara (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti (Silalahi, 2009:312). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur. Pada wawancara tak terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan 

belum ditetapkan secara rinci. Rincian dari topik pertanyaan pada 

wawancara yang tak terstruktur disesuaikan dengan pelaksanaan 

wawancara di lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu kepada tiap-

tiap informan. 

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah  

a) Orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan 

tinggi, alasanya adalah karena orang tua dalam penelitian ini 

menjadi aktor utama atau subjek dalam penelitian ini sehingga 

dapat membantu peneliti dalam memperoleh data.  

b) Anak yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan 

tinggi, alasanya karena untuk mengetahui dampak dari adanya 

motivasi orang tua dalam meningkatkan pendidikan anak. 
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c) Orang tua yang tidak menyekolahkan anak sampai jenjang 

perguruan tinggi, alasanya untuk mengetahui faktor yang 

menyebabkan orang tua tidak meningkatkan pendidikan anak. 

d) Anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

alasanya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak memilih 

tidak melanjutkan pendidikannya. 

e) Ketua RT 03, alasanya untuk mengetahui kondisi sosial, pendidikan 

dan perekonomian keluarga nelayan di dusun Paciran. 

f) Pedagang atau pengepul di dusun Paciran, alasanya untuk 

mengetahui perkembangan ekonomi dan harga jual hasil laut dari 

nelayan di dusun Paciran. 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis terutama arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil, hukum dal lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan yang dilakukan (Nawawi, 1985:133). 

Dengan demikian sumber-sumber data tersebut digunakan sebagai 

literatur dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah roses mencari atau menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
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dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data.  

Miles and Huberman dalam (sugiyono, 2014: 246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

 

1. Reduksi Data. 

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

mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dengan menyajikan data akan mempermudah untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdarkan apa yang 
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difahami. Dalam melakukan penyajian data , selain dengan teks yang 

naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik dan chart. 

3. Penarikan Kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubunga kausal atau 

interaktif, hipotesis, atau teori. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Menurut Sugiyono (2012:121) uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji 

transferabilitas, uji depenability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini 

digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data 

dilakukan  dengan triangulasi.  

Terdapat triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti mengambil 
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triangulasi teknik, yang mana data diperoleh peneliti dengan melakukan 

wawancara kepada subyek penelitian setelah itu hasil wawancara peneliti cek 

dengan melakukan wawancara dengan informan yang terkait, setelah hasil 

wawancara antara subyek penelitian dan informan-informan yang terkait sudah 

tidak ada perbedaan lagi, kemudian data hasil wawancara peneliti cek kembali 

dengan melakukan observasi kepada masing-masing subyek penelitian maupun 

informan yang terkait. 

 

 

 




