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A. Rancangani Penelitian i 

Pendekatani yang idigunakan dalam ipenelitian inii adalah kualitatif, 

iMetode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti ipada kondisi iobyek 

yang ialamiah (sebagai ilawannya adalah ieksperimen).1 Penelitian kualitatif 

ini juga merupakan penelitian iyang dilakukan ioleh peneliti yang 

mengharuskan terjun ke ilapangan untuki mengadakan pengamatani tentang 

fenomenai dalam suatu ikeadaan yang alamiah.2  

Datai yang digunakan dalami penelitian iini adalah datai kualitatif, 

yaitu i “tampilan yangi berupa kata-katai lisan atau itertulis yangi dicermati 

olehi peneliti”3 bertujuani untuk mempelajari idan mengetahuii latar 

belakang, i peristiwa sekarang dan iinteraksi suatu ikeadaan-keadaan 

lingkungani sosial, individu, ikelompok, Lembagai dan masyarakati untuk 

mendapatkani suatu informasi. i 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam ipelaksanaan ipenelitian ini, ipeneliti hadir di lapangani sejak 

diizinkannyai melakukan penelitian, iyaitu dengan mendatangi ilokasi atau 
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rumah iwarga pada iwaktu-waktu tertentu idalam situasi yang idibutuhkan 

peneliti. di dalam ipenelitian kualitatif ikehadiran penelitii diharuskan 

berbaur idan menyatui dengan subjek ipenelitian (informan). iSelama 

penelitian iberlangsung dilakukani pengamatan dan iwawancara idengan 

mendalami untuk pengeskplorasian fokus ipenelitian.  

C.  Lokasi iPenelitian  

Lokasi ipenelitian ini iadalah di Desa Tambakrejo, Sumbergempol, 

Kabupaten Tulungagung (beberapa rumah orangtua anak). Alasan ipenulis 

mengambil itempat penelitiani ini, karena ipenulis bertempat itinggal idi 

daerah itersebut dan penulis ingin menggali serta mencari tahu bagaimana 

para orang tua mendidik anak di masa pandemic agar lebih efektif dan 

efesien dalam proses penelitian tersebut.  

D. Sumberi Data 

Sumberi data penelitiani adalah subjek idari mana datai dapat 

diperoleh. iApabila peneliti imenggunakan kusioner iatau wawancara dalam 

ipengumpulan datanya, imaka sumber datai disebut iresponden. Kemudian 

ijika menggunakan iTeknik observasi, imaka sumber data idapat berupa 

ibenda, gerak ataui proses isesuatu.4 

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk lebih memperkaya data 

penelitian, penulis menggolongkan sumberi data dalami penelitian ini 

menjadi idua macam, iyaitu sumberi primer dan isumber skunder.  
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1. Sumber primer 

Datai primer adalahi data yang ididapat langsungi dari subjek 

penelitian idengan menggunakan ialat pengukuran iatau alat 

pengambilani data langsung ipada subjek ipada sebagai isumber 

informasi iyang dicari.5 Adapun idata primer iyang penulis gunakan 

dalami penelitiani yaitu: observasi, iwawancara, dan idokumentasi iyang 

akan penulis lakukan di Desa Tambakerjo Sumbergempol Tulungagung. 

Dalami penelitian iini data primer iyang menjadi karakteristik subjek 

peneliti yaitu analisis orang itua idalam mendampingi Pendidikani anak 

di masai covid-19 idi Desa Tambakrejo.  

2. iSumber sekunder i 

Datai sekunder seringi disebut dengani data penunjang, i sumber 

sekunderi merupakan sumberi yang tidak ilangsung memberikan idata 

pada ipengumpulan data, i misalnya lewati orang lain atau ilewat 

dokumen.6 Penulis juga menggunakan buku serta jurnal dari berbagai 

dokumen yang berkaitan idengan penelitiani ini, sebab itu ipenulis akan 

mengumpulkanidata-data iyang dapat didapatkan dengan kepustakaan 

untuk mendukung data-data diatas.   
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E. Teknik iPengumpulan iData 

Teknik iPengumpulan datai dapat dilakukani dengan berbagai cara, 

disini peneliti menggunakan iTeknik pengumpulani data sebagaii berikut: 

1. Wawancarai (Interview) i 

Menuruti W. Gulo “wawancarai adalah bentuki komunikasi 

langsungi antara ipeneliti dengan iresponden”7 Tujuani wawancara 

adalah iuntuk memperolehi informasi isecara langsung iguna 

menjelaskan isuatu hal iatau situasi idan kondisi itertentu. iDalam 

penelitiani ini peneliti iakan mengadakani wawancara dengan ibeberapa 

orang itua anak di desa tambakrejo. adapun langkag-langkah wawancara 

dan istrumen wawancara sebagai berikut: 

a. Membuati daftar pertanyaan iyang berkaitani dengan peranan orang 

tua dalam mendampingi Pendidikan anak di masa covid-19 

b. Membuat catatan atau rangkuman dari hasil wawancara 

c. Menuliskanihasil wawancara isesuai dengani fakta dan irealita iyang 

ada.  

2. Observasi i 

Observasii adalah metode ipengumpulan data idi mana ipeneliti 

mencatat iinformasi sebagaimana iyang mereka isaksikan iselama 

penelitian. i Penyaksian iterhadap peristiwa-peristiwa iitu bisa idengan 
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melihat, imendengarkan, imerasakan ikemudin dicatat iseobyektif 

mungkin.8 

Adapuni data yang iingin di giali melalui Tekniki ini sebagaii berikut: 

a. Tempat tinggal orangtua  

b. Peranan orangi tua dalam mendampingi Pendidikani anak iselama 

masa pandemic iini  

c. Solusi/upaya yang dilakukan orangtua dalam meningkatkan mental 

anak selama masa pandemic ini.  

3. Dokumentasi i 

Dokumentasi iadalah proses pengumpulani data secara itertulis 

maupun itercetak. Dokumentasii dapat dideskripsikan sebagai upaya 

untuk imemperoleh informasii dari sumber itertulis atau idokumen-

dokumen, ibaik berupa buku, imajalah, catatan iharian dan isebagainya.9 

Dokumentasii juga bisa dituangkan berupa gambar (foto) dari hasil 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berlangsung. 

F. Analisisi Data 

Pada penelitian ini, ianalisis datai peneliti lakukan isejak sebelum 

memasuki ilapangan. Analisis data sudah dimulai sejak imerumuskan idan 

menjelaskani masalah, sebelum iterjun ke ilapangan, dani berlangsung iterus 

sampaii penulisan hasili penelitian. Secara iumum, rangkaiani aktifitas 
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ianalisis data kualitatifi yang peneliti ilaksanakan, meliputi ireduksi data, 

displayi data, verivication data.  

1. Reduksi iData 

Mereduksi idata berarti imerangkum, memilihi hal-hal ipokok 

memfokuskani pada hal-hal penting. iDengan demkian idata yang telah 

direduksi iakan memberikani gambaran yangi lebih jelasi dan 

mempermudah ipeneliti untuk imelakukan ipengumpulan data.10 Pada 

penelitiani ini, penelitii mengumpulkan datai yang telah terkumpul, 

yaitui berupa hasil wawancara, yang ditulis peneliti dari informan dan 

juga observasi.  

2. Penyajian iData 

Setelahi data tereduksi, makai langkah selanjutnyai adalah 

mendisplay data. iTeks yang bersifat naratif merupakan penyajian yang 

sering digunakan pada openelitian kualitatif. Mendiplay data akan 

mempermudah untuki memahami apai yangi akan terjadi, merencanakani 

kerja selanjutnya iberdasarkani apa yang telahi dipahami itersebut.11 

3. Penarikani kesimpulani dan verification data 

Kesimpulani awal yang dikemukakan imasih ibersifat sementara. 

iKesimpulan idalam penelitiani kualitatif mungkin idapat menjawab 

irumusan masalahi yang dirumuskani sejak awal, itetapi mungkini juga 

tidak. iKesimpulan dalam ipenelitian ikualitatif yang diharapkan 

 
10 Arikunto, Prosedur Penelitian… hlm. 338 
11 Ibid, ihlm.341i 



merupakan itemuan baru yang isebelumnya belumi pernah ada. iTemuan 

dapat iberupa deskripsi iatau gambarani suatu objeki yang sebelumnyai 

masih remangi remang isehingga setelah iditeliti imenjadi jelas, idapat 

berupa ihubungan kasual, iatau intersaktif, hepotesis atau iteori. 12 

G. Pengecekani Keabsahan Temuan 

Pengecekani keabsahan data, iada empat ikriteria idalam menetapkan 

ikeabsahan keabsahani data yaitui (credibility), iketeralihan (transferability), 

i ketergantungan i (dependability), kepastian (confirmability). iPeneliti akani 

menggunakan kriteriai kepercayaan, kriteria ikepercayaan iberfungsi untuk 

imelakukan penelaahan idata secara akurati agar tingkati kepercayaan 

penemuani dapat dicapai. iPeneliti melakukani pengamatan isecara teliti idan 

detaili mengenai analisis iperanan iorangi tuai dalam mendampingi 

iPendidikan anak selama masa pandemic dengan melakukan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.  

H. Tahap itahap Prosedur Penelitiani 

Penelitiani ini dilakukan penelitii antara lain melalui ibeberapa itahap, yaitu: 

1. Tahapi persiapan, meliputi: 

a. iObservasi ipendahuluan iatau orientasi iuntuk imendapatkan 

iinformasi awal iatau gambaran iumum tentang iobjek penelitian.  

b. iMengurus surati izin penelitian darii Dekan iFakultas iTarbiyah 

IAIN iTulungagung isebagai syarat penelitian. 

c. Membuat irancangani penelitiani 
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d. Membuati pertanyaan isebagai pedoman iwawancara. 

e. Mempersiapkani alat ipenelitian, iseperti bolpoin, map, dan juga 

kertas. 

2. Tahap ipelaksanaan 

Tahapi ini merupakan itahap inti penelitian. iSebagai langkahi awal 

peneliti imencari dokumeni resmi yang iakani digunakani dalam 

penelitiani idan wawancara. iPada itahap ini peneliti imengadakan 

observasi, wawancara dani juga membuat angket.  

3. Tahap penyelasaian 

Penyelesaiani merupakan itahap akhir dari isebuah penelitian. iData 

yangi sudah diolah, idisusun, idisimpulkan iserta diverifikasi selanjutnya 

idisajikan dalam ibentuk penulisani laporan ipenelitian. Kemudian 

langkah terakir yaitu ipenulisan laporan ipenelitian iyang mengacu ipada 

penulisan iskripsi IAIN iTulungagung. 

 


