
 

Yusi Nur Apriyani, 2016 
ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS ANAK JALANAN PADA ARITMATIKA DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting). Pada penelitian ini, peneliti meneliti kemampuan 

pemahaman matematis anak jalanan dalam aritmetika dasar serta kesulitan 

yang dialami anak ketika mengerjakan tes. 

Menurut Sugiyono (2015) ada 3 (tiga) tahapan dalam proses penelitian 

kualitatif yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap orientasi atau deskripsi dengan grandtourquestion. Pada tahap ini 

peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

ditanyakan. Data yang diperoleh belum tersusun dengan jelas, sehingga 

informasi yang didapat serba sepintas dan tidak terlalu mendalam. 

2. Tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala 

informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan 

pada masalah tertentu, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai 

kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. 

3. Tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis yang 

mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat 

menemukan tema dengan cara mengonstruksi data yang diperoleh menjadi 

suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.  

Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau 

informasi yang sulit diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif, namun 

juga harus mampu menghasilkan informasi bermakna yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia dengan 

hipotesis atau ilmu baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

(Sugiyono, 2015) 
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Studi kasus menjadi berguna terutama untuk memahami suatu problem 

atau situasi tertentu dengan amat mendalam, dan mengidentifikasi kasus yang 

kaya dengan informasi –kaya dalam pengertian bahwa suatu persoalan besar 

dapat dipelajari dari beberapa contoh fenomena. Studi kasus umumnya 

bertujuan untuk menangkap perbedaan individual atau variasi unik dari satu 

latar persoalan ke persoalan yang lainnya. Suatu kasus dapat berupa orang, 

peristiwa, program, periode waktu, insiden kritis, atau komunitas. 

Mengesampingkan unit analisis, studi kasus kualitatif berupaya 

menggambarkan unit dengan mendalam, detail, dan tetap dalam konteks. 

(Patton, 2006) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai kemampuan pemahaman matematis informan dalam aritmetika 

dasar, serta kesulitan informan dalam mengerjakan tes kemampuan 

pemahaman matematis yang berkaitan dengan aritmetika dasar dalam bentuk 

pendeskripsian yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang 

bermakna. 

 

B. Informan dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informanyang merupakan 

anak-anak jalanan dari Yayasan Bangun Bahagia Sejahtera (Yayasan Bagea) 

yang berlokasi di Jl.Cibuntu Selatan (dekat perempatan Gerbang Tol Pasir 

Koja) RT 07 RW 05 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay, Bandung.Peneliti 

memilih 2 (dua)informan yang masing-masing akan diuraikan berikut ini. 

1. Informan 1 

Informan 1 dalam penelitian ini adalah seorang anak laki-laki berusia 

10 tahun, yang memiliki 1 kakak tiri laki-laki, 1 adik laki-laki yang 

usianya hanya berbeda 1 tahun, dan 1 adik perempuan. Informan tinggal 

bersama kedua orang tua dan saudara-saudaranya di dua buah kamar 

kontrakan yang dijadikan satu di Jalan Cibuntu Selatan dekat dengan 

persimpangan empat gerbang tol Pasir Koja. Seperti sebagian besar 

keluarga yang tinggal di lingkungan tersebut, keluarga 
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informanmerupakan salah satu keluarga dengan golongan ekonomi 

menengah ke bawah. Penghasilan dari kedua orang tua informan yang 

tidak menentu, dikarenakan pekerjaan bapak informan yang kadang-

kadang bekerja sebagai kuli bangunan atau mengamen di jalan, serta ibu 

informan yang mencari penghasilan dari mengelap kaca mobil di lampu 

merah persimpangan empat gerbang tol pasir koja. Tinggal di lingkungan 

yang banyak dijumpai pekerja-pekerja jalanan, serta kebutuhan hidup yang 

semakin mendesak membuat ibu informan yang pada mulanya bukan 

seorang pekerja jalanan, karena alasan-alasan tersebut serta ajakan 

saudaranya dengan mengesampingkan harga dirinya memutuskan untuk 

mencari penghasilan dengan mengelap kaca mobil di jalanan.  

Biaya sekolah anak-anak termasuk salah satu kebutuhan hidup yang 

tinggi menjadi salah satu alasan yang kuat untuk mencari penghasilan di 

jalanan sebab keterbatasan orang tua informan dalam mencari pekerjaan. 

Latar belakang pendidikan orang tua informan yang hanya lulusan sekolah 

menengah pertama, serta realita hidup yang dialami orang tua informan 

menyebabkan mereka menyadari bahwa peran pendidikan bagi anak 

sangatlah penting untuk masa depan anak tersebut. Walaupun berasal dari 

keluarga dengan golongan ekonomi menengah ke bawah, informan dan 

saudara-saudara informan dituntut untuk terus mengenyam pendidikan 

setinggi-tingginya. Orang tua informan sangat mengerti bahwa pendidikan 

berperan penting dalam menentukan masa depan seseorang, sehingga 

pendidikan anak-anaknya tidak lepas dari pengawasan mereka. Walaupun 

orang tua informan bekerja sebagai kuli bangunan atau pengamen, dan 

pengelap kaca mobil, kebersihan dan kerapihan merupakan hal yang wajib 

diperhatikan, sehingga jika orang melihat informan tanpa mengetahui latar 

belakangnya, orang tersebut tidak akan mengira bahwa informanberasal 

dari keluarga pekerja jalanan. 

Informan bercita-cita menjadi pegawai kantoran agar dapat membeli 

motor mobil seperti yang sering dilihatnya di jalanan, juga agar dapat 

membelikan rumah yang besar untuk ibunya. Informan dan seorang adik 

laki-lakinya yang umurnya tidak terpaut jauh disekolahkan oleh orang 
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tuanya secara bersamaan. Informan baru dapat membaca ketika kelas 3 

(tiga) karena sebelum-sebelumnyainforman berada pada kelas yang sama 

dengan adiknya, sehingga ketika mendapat tugas informan sering kali 

menyuruh adiknya untuk mengerjakan tugasnya. Ketika kelas 3 berbeda 

kelas dengan adiknya, informan baru menyadari ketidakmampuannya 

sehingga informan terus berlatih sampai akhirnya dia bisa membaca. Hal 

tersebut tidak lepas dari pengawasan orang tua dan gurunya di sekolah. 

Pengawasan orang tuanya terhadap informan tidak hanya sebatas 

pendidikan di sekolahnya saja, namun dalam hal pergaulan juga orang tua 

informan mendidiknya dengan keras. Teman-teman sekolahnya yang 

kadang menghina informan karena status sosialnya tidak dibenarkan oleh 

orang tua informan, sehingga orang tua informan menegur teman yang 

menghinanya tersebut dengan tujuan agar informan tidak mendapat 

perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang membuatnya tidak mau sekolah. 

Lalu ketika perkataan kasar menjadi sesuatu yang lumrah untuk 

lingkungan yang dekat dengan kehidupan keras jalanan kota Bandung, 

orang tua informan mendidik bahasa dan pergaulan anaknya untuk tidak 

terpengaruh lingkungan sekitar, dan jika perkataan kasar atau perilaku 

buruk lainnya diketahui orang tuanya, maka orang tuanya memberikan 

sanksi yang jelas kepada informan dan saudara-saudaranya.  

Asal mula informan turun ke jalan untuk mengamen adalah dari 

suruhan orang tuanya. Melihat pekerja-pekerja jalanan lain yang 

mempekerjakan anaknya untuk turun ke jalan memperoleh penghasilan 

yang lebih besar, membuat orang tua informan tergoda untuk menyuruh 

informan dan adik laki-lakinya turun ke jalan untuk mengamen atau 

mengelap kaca mobil. Informan biasanya mengamen sebelum sekolah atau 

setelah sekolah. Informan tidak lama berada di jalanan biasanya hanya 

sampai hasil mengamennya tersebut terkumpul sekitar sepuluh ribu rupiah. 

Banyak orang menganggap bahwa matematika itu adalah berhitung, 

begitu pula anggapan informan dan orang tuanya. Orang tuanya 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit ketika sekolah 

dulu, sehingga cenderung tidak disukainya. Informan yang masih 
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mengalami kesulitan dan belum mampu memahami operasi aritmetika 

dasar secara menyeluruh. Kemampuannya hanya terbatas pada 

penjumlahan dan pengurangan sederhana. Dalam operasi aritmetika yang 

melibatkan uang pun informan hanya sebatas mampu mengenali nominal-

nominal uang dan belum mampu menghitungnya secara tepat. 

2. Informan 2 

Informan 2 dalam penelitian ini adalah seorang anak perempuan berusia 

11 tahun, yang memiliki 1 adik laki-laki. Informan tinggal nomaden dari 

satu kontrakan ke kontrakan yang lain bersama bapak, ibu, dan adiknya 

yang masih berada di sekitar gerbang tol Pasir Koja. Sama seperti sebagian 

besar keluarga yang tinggal di lingkungan tersebut, keluarga informan 

merupakan salah satu keluarga dengan golongan ekonomi menengah ke 

bawah. Penghasilan kedua orang tua informan yang tidak menentu, dengan 

bapak informan yang bekerja sebagai penjual musiman di lampu merah 

persimpangan empat gerbang tol Pasir Koja, dan ibu informan yang 

kadang mencari penghasilan dari berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan 

persimpangan empat pasir koja. 

Informan sempat bersekolah formal, namun informan memilih untuk 

putus sekolah sejak kelas 1 Sekolah Dasar. Lingkungan sekolah dengan 

siswa yang berasal dari berbagai strata sosial menyebabkan informan yang 

berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah sempat menjadi bahan 

olokan dari siswa-siswa lainnya. Pengaruh mental dan perbedaan 

komunitas di lingkungan sekolah informan menurunkan mental informan 

untuk melanjutkan sekolah. Ketiadaan sikap yang tegas pula dari orang 

tua, yang hanya mengandalkan keinginan anak untuk sekolah tanpa adanya 

tindakan yang mendorong anak untuk terus bersekolah, membuat anak 

tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Latar belakang orang tua informan 

yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan sikap orang tua informan yang 

seakan acuh tak acuh terhadap pendidikan anak juga menjadi cerminan 

untuk anaknya sendiri.  

Beban kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan ketidakpastian 

pendapatan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, membuat 
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informanbeserta adiknya ikut serta turun ke jalan untuk membantu 

membiayai kebutuhan keluarga. Aktivitas sehari-hari keluarga informan 

yang terdiri dari ibu, bapak dan dua anak tersebut dilakukan di jalan dan 

pulang di malam hari. Pendapatan anak-anak yang mengamen atau bekerja 

di jalan biasanya lebih besar dari pendapatan orang dewasa, sebab 

biasanya pengguna jalan akan merasa lebih iba kepada anak-anak daripada 

orang dewasa. Latar belakang orang tua informan yang dari awal sebelum 

menikah juga merupakan anak jalanan menyebabkan mereka sudah 

menganggap bekerja di jalanan adalah hal yang biasa. Seperti mata rantai 

yang terus saling menyambung, seharusnya ada tindakan tegas untuk 

memutuskan mata rantai tersebut. Tindakan tegas yang dilakukan melalui 

penanganan terhadap orang tua dan anak, bukan penanganan dengan 

kekerasan yang memicu adanya kerusakan-kerusakan moral lainnya. 

Walaupun informan tidak bersekolah, namun informan memiliki minat 

yang tinggi dalam belajar. Jika keadaan jalan di persimpangan empat pasir 

koja tidak terlalu ramai, maka informan akan memilih untuk menuju 

yayasan Bagea untuk belajar, bermain, ataupun bercengkrama dengan ibu 

pengurus yayasan. Di yayasan inilah informan mendapatkan pendidikan 

yang tidak didapatkannya di sekolah. Namun keterbatasan relawan 

pengajar, menyebabkan pendidikan yang didapatkan anak-anak yang 

belajar di yayasan tidak optimal. Kemampuan pemahaman informan 

terhadap pelajaran yang dipelajari cukup bagus, salah satunya dalam 

pelajaran matematika. Pemahaman informan dalam aritmetika dasar baru 

sebatas penjumlahan dan pengurangan bilangan yang sederhana, informan 

belum memahami konsep perkalian dan pembagian bilangan. Informan 

mampu paham lebih cepat jika objek pembelajarannya adalah uang, sebab 

aktivitas sehari-hari informan berinteraksi dengan uang. 

 

C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan berasal dari 
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setting yang alamiah. Data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari sumber 

primer dan sumber sekunder. 

1. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015) dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai 

human instrumen berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara tes 

kemampuan pemahaman matematis kepada informan, observasi, dan 

wawancara.  

a. Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Kemampuan pemahaman matematis dapat dilihat secara tertulis dari 

hasil tes yang telah dilakukan. Soal-soal dalam instrumen tes penelitian 

ini dibuat berdasarkan indikator sekolah dasar dengan kurikulum 2006 

(KTSP) dan indikator kompetensi pemahaman matematisnya. 

Sebelum dilakukan pengujian instrumen tes kepada informan, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen tes kepada beberapa siswa 

kelas 3 SD LabschoolUPI. Instrumen tes ini juga divalidasi oleh tiga 

orang ahli yang mengerti tentang pembelajaran dan matematika. Uji 

coba instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen tes 

yang meliputi validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya 

pembeda. 

Berikut adalah soal-soal tes berdasarkan indikator sekolah dasar 

dengan kurikulum 2006 (KTSP) yang dipadu-padankan dengan 

indikator kompetensi man matematisnya. 

1) Menentukan nilai tempat sampai dengan ribuan. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputi mendefinisikan 

konsep secara verbal dan tulisan. 

 



22 
 

Yusi Nur Apriyani, 2016 
ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS ANAK JALANAN PADA ARITMATIKA DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Soal: 

Gambar 3.3.1. 

Soal indikator 1 

2) Melakukan operasi penjumlahan tanpa menyimpan. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputi menggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 

konsep, serta mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat yang menentukan suatu konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.2. 

  Soal indikator 2 

3) Melakukan operasi penjumlahan dengan menyimpan. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputimenggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 

konsep, serta mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat yang menentukan suatu konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.3. 

Soal indikator 3 

4) Melakukan operasi pengurangan tanpa meminjam. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputimenggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 

konsep, serta mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat yang menentukan suatu konsep. 
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Soal: 

Gambar 3.3.4. 

Soal indikator 4 

5) Melakukan operasi pengurangan dengan meminjam. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputimenggunakan 

model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 

konsep, serta mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal 

syarat yang menentukan suatu konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.5. 

           Soal indikator 5 

6) Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dan 

pengurangan. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputimengenal berbagai 

makna dan interpretasi konsep, mengubah bentuk representasi ke 

bentuk lainnya, menggunakan model, diagram dan simbol-simbol 

untuk mempresentasikan suatu konsep, serta membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.6. 

Soal indikator 6 
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7) Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dan  

pembagian. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputi mengenal berbagai 

makna dan interpretasi konsep, mengubah bentuk representasi ke 

bentuk lainnya, menggunakan model, diagram dan simbol-simbol 

untuk mempresentasikan suatu konsep, serta membandingkan dan 

membedakan konsep-konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.7.1. 

Soal indikator 7 yang melibatkan perkalian  

Gambar 3.3.7.2. 

Soal indikator 7 yang melibatkan pembagian 

8) Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan nilai uang. 

Kompetensi pemahaman matematisnya meliputi mendefinisikan 

konsep secara verbal dan tulisan, mengenal berbagai makna dan 

interpretasi konsep. 

Soal: 

Gambar 3.3.8. 

Soal indikator 8 
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Sebelum instrumen tes di ujikan kepada informan, telah dilakukan 

uji instrumen tes tersebut kepada 8 (delapan) orang siswa kelas 3 SD 

Labschool UPI. Berikut ini adalah hasil uji instrumen yang diolah 

dengan menggunakan AnatesVer 4.0.7. 

Tabel 3.3.1.  

Korelasi Skor Butir dengan Skor Total Hasil Uji Instrumen 
 

 
 

Tabel 3.3.2.  

Reliabilitas Hasil Uji Instrumen 
 

 
 

Tabel 3.3.3.  

Daya Pembeda Hasil Uji Instrumen 
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Tabel 3.3.4.  

Tingkat Kesukaran Hasil Uji Instrumen 

 

Tabel 3.3.5. 

Rekap Analisis Butir Hasil Uji Instrumen 

 

Beberapa soal memiliki validasi yang rendah atau tidak valid. 

Namun, dikarenakan penelitian ini dikhususkan untuk anak jalanan 

yang kondisinya agak sedikit berbeda dari siswa-siswa dalam pengujian 

instrumen ini, maka selain dengan pengujian instrumen kepada siswa, 

instrumen ini juga akan diminta validasinya kepada beberapa 

validatordiantaranya adalah seorang mahasiswa S2 UPI, seorang guru 

Sekolah Dasar, dan seorang pengajar sekaligus pengurus di yayasan 

Bagea.  

 

b. Observasi 

Melalui observasi, peneliti dapat melihat kemampuan pemahaman 

matematis dan kesulitan yang dialamiinforman pada aritmetika dasar 

dari tes yang dilakukan serta aktivitasnya selama peneliti memberikan 

pembelajaran di yayasan Bagea. 
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Tabel 3.3.6. 

Format Observasi Profil Informan 

No Hal yang Diamati Uraian 

1 Minat terhadap pelajaran matematika  

2 Bakat dalam pelajaran matematika  

3 Kondisi keluarga  

4 Suasana dan kondisi rumah  

5 Kondisi ekonomi keluarga  

6 Cara orang tua mendidik  

7 Aktivitas sehari-hari  

 

Tabel 3.3.7. 

Format Observasi Kesulitan Informan 
 

No Indikator 
Sangat 

Menguasai 
Menguasai 

Kurang 

Menguasai 

Tidak 

Menguasai 

1 
Menentukan nilai tempat 

sampai dengan ribuan. 
    

2 

Melakukan operasi 

penjumlahan tanpa 

menyimpan. 

    

3 

Melakukan operasi 

penjumlahan dengan 

menyimpan. 

    

4 

Melakukan operasi 

pengurangan tanpa 

meminjam. 

    

5 

Melakukan operasi 

pengurangan dengan 

meminjam. 

    

6 

Memecahkan masalah 

sehari-hari yang 

melibatkan penjumlahan 

dan pengurangan. 

    

7 

Memecahkan masalah 

sehari-hari yang 

melibatkan perkalian dan  

pembagian. 

    

8 

Menyelesaikan soal 

cerita yang melibatkan 

nilai uang. 
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Tabel 3.3.8. 

Format Observasi Kemampuan Pemahaman Matematis Informan 

No Indikator Kemampuan Pemahaman Matematis Uraian  

1 Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan  

2 
Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan 

contoh. 
 

3 
Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol 

untuk mempresentasikan suatu konsep. 
 

4 Mengubah bentuk representasi ke bentuk lainnya.  

5 Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep.  

6 
Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan 

mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. 
 

7 Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.  

 

c. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang mendalam 

yang dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu informan, orang tua 

informan, dan pengurus yayasan Bagea. Wawancara ini dilakukan 

untuk dapat mengetahui kesulitan yang dialami informan dan 

mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan kemampuan 

pemahaman matematis informan pada aritmetika dasar.Berikut adalah 

format wawancara dalam penelitian ini. 

1) Wawancara Informan 

 Menurut kamu matematika itu apa? 

 Pelajaran apa yang kamu sukai? Kenapa? 

 Apa yang kamu suka dari matematika? Kenapa? 

 Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam pelajaran matematika? 

 Apa yang kamu lakukan jika mengalami kesulitan dalam 

memahami pelajaran matematika? 
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2) Wawancara Pengurus Yayasan 

 Seberapa sering informan datang ke yayasan? 

 Apa saja yang dilakukan informan ketika berada di yayasan? 

 Menurut ibu/bapak bagaimana cara orang tua informan 

mendidik anaknya? 

 Menurut ibu/bapak apa yang menyebabkan informan turun ke 

jalan? 

3) Wawancara Orang Tua Informan 

 Menurut ibu/bapak apa pentingnya pendidikan untuk anak? 

 Bagaimana cara ibu/bapak mendidik anak di rumah? 

 Apa saja yang dilakukan ibu/bapak dalam memfasilitasi belajar 

anak? 

 

D. Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif Sugiyono (2015) menyatakan bahwa 

analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, 

yaitu analisis yang berdasarkanpada data yang diperoleh dan dikembangkan 

membentuk pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Nasution (dalam Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa analisis telah 

dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data selama di 

lapangan model MilesandHuberman (dalam Sugiyono, 2015) adalah sebagai 

berikut. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data atau informasi yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka data yang diperoleh 

semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 
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data melalui reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data atau informasi direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian 

data. Penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

3. ConclusionDrawing (Penarikan Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. 


