
 

33 
Aghniya Isma Sakinah, 2022 
PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN 
PAI MASA PANDEMI COVID–19 DI SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2017, p. 

23). Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Faisal, 

2003, p. 20). Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007, p. 6).  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan 

dan menginterpretasi objek dengan sesuai. Penelitian ini juga sering 

disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak 

melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian (Sukardi, 2004, p. 

157). Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun tahapan-

tahapan dari proses penelitian yang harus dilakukan mulai dari proses pra-

penelitian, proses penelitian, dan pasca penelitian. 

 

Bagian 3.1 Tahapan Penelitian 

a. Pra Penelitian  

Pada tahap pra penelitian, peneliti melakukan rencana 

penelitian dengan mencari problematika pendidikan pada suatu 

sekolah. Kemudian, dari permasalahan yang ditemukan tersebut 

Pra 
penelitian 

Proses 
Penelitian Pasca Penelitian 
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peneliti mengembangkannya menjadi beberapa rumusan masalah 

dan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Setelah itu, 

peneliti melakukan studi pendahuluan guna mengetahui kondisi di 

sekolah tersebut dan menyusun latar belakang serta komponen-

komponen penelitian lainnya. Setelah semua komponen selesai, 

dilanjutkan ke tahap proses penelitian.   

b. Proses Penelitian  

Saat proses penelitian, peneliti melakukan persiapan berupa 

penyusunan fokus penelitian, pengembangan kajian pustaka, 

penyusunan desain penelitian, instrument penelitian hingga reduksi 

dan validasi data. Setelah semua selesai disusun, barulah peneliti 

melakukan penelitian dengan mengumpulkan data, yaitu observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data sudah terkumpul, 

data tersebut diolah dan disajikan melalui pengolahan data dan hasil 

temuan. Reduksi data yang sesuai akan sangat membantu pembaca 

dalam mengerti suatu data. Setelah itu, peneliti mulai menyusun 

hasil temuan dan data pada sebuah laporan yang bersifat deskriptif.   

c. Pasca Penelitian  

Setelah semua hasil temuan dan aspek lainnya sudah tersusun, 

data yang diperoleh adalah asli dan sudah melalui proses bimbingan. 

Kemudian, setelah melalui proses bimbingan, peneliti melakukan 

pelaporan hasil penelitian yang telah diperoleh selama proses 

penelitian kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Partisipan Penelitian  

Partisipan penelitian merupakan informan atau sumber informasi 

pada proses pengumpulan data yang sedang peneliti lakukan. Dalam 

penelitian mengenai Peran Orang tua dalam Memotivasi anak pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar ini yaitu 

sebagai berikut: (1) Guru mata pelajaran PAI dipilih peneliti untuk 

mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran PAI pada 

masa pandemi ; (2) Beberapa Orang tua siswa yang dipilih peneliti untuk 
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mendapatkan informasi mengenai bagaimana memotivasi anak untuk 

belajar dirumah; (3) Beberapa peserta didik yang dipilih peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai peran orang tua dalam memotivas 

proses pembelajaran dirumah. 

3.2.2 Lokasi Penelitian   

Dalam hal ini tempat penelitian yang dilakukan penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini  dilaksankan di SDN 1 Girimukti, tepatnya yaitu 

di Jl. KH. Badruzzaman, Kp. Babakan cilamo, Kecamatan Cibatu, 

Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih peneliti dikarenakan 

sekolah tersebut telah banyak melahirkan anak-anak yang berprestasi 

dibidang akademik maupun non-akademik 

   

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

3.3 Pengumpulan Data  

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang 

menyajikan deskripsi hasil penelitian dalam bentuk verbal bukan angka 

dan dalam penelitian ini yang menjadi gambaran umum objek penelitian, 

meliputi: peran orang tua sebagai pendidik dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak, khusunya bagi mata pelajaran PAI selama masa pandemic, 

dan juga faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar kepada anak pada mata pelajaran PAI 

selama melakukan proses pembelajaran dirumah pada masa pandemic 

covid-19.  

3.3.2 Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:   
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1. Sumber data primer, yaitu pengambilan data dengan instrumen 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan 

dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung 

dan memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada 

guru mata pelajaran PAI, perwakilan Orang tua peserta didik dan 

beberapa peserta didik dari setiap tingkat. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung 

data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, 

majalah, artikel, atau arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek 

yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah: studi dokumentasi 

dan arsip surat atau sejenisnya. 

3.3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam sebuah 

penelitian, hal ini tidak lain karena keberhasilan sebuah penelitian 

dipengaruhi pula oleh instrumen yang dipergunakan (Darwis, 2014, p. 

54). Kualitas data sangat menetukan kualitas penelitian (Santoso, 2005, p. 

64). Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, yang mana berfungsi untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 305). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Wawancara   

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Sudaryono, 2016, 

p. 90). Wawancara merupakan komunikasi verbal, semacam percakapan 
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yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2008, p. 113). Dari 

wawancara yang peneliti lakukan diperoleh informasi secara sistematis 

dan berdasar pada tujuan penelitian. Dalam metode ini peneliti akan 

mewawancarai sumber data (data primer) yang telah disebutkan di atas 

melalui pola wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Hadi, 1987, p. 

193). Menurut Soegijono, wawancara terstruktur dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan wawancara 

semiterstruktur adalah gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, tujuannya untuk menemukan masalah secara lebih terbuka 

dan pihak yang diajak wawancara diminta ide-idenya (Sugiyono, 2017, p. 

320). Wawancara tidak terstruktur bersifat fleksibel (Rachmawaati, 2007, 

p. 36) 

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur, artinya semua pertanyaan sudah 

tersusun dalam pedoman wawancara yang sudah di konsultasikan 

terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Peneliti juga menggunakan 

wawancara tidak terstruktur apabila terdapat data yang kurang atau 

jawaban yang tidak dipahami oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti meliputi pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada 

rumusan masalah, seperti perang orang tua dalam memotivasi anak 

selama proses pembelajaran di era pandemi, juga pembahasan mengenai 

keberhasilan dan hambatan yang dialami orang tua dalam memotivasi 

anak selama proses pembelajaran. 

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, akan tetapi 

sebelumnya peneliti meminta izin dan diskusi mengenai kesediaan 

kepada narasumber yang akan diwawancarainya. Setelah wawancara 

selesai, peneliti langsung membuat transkrip wawancara terhadap data 

hasil wawancara selama di lapangan.   

3.4.2 Observasi  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi pasif 

karena peneliti langsung mendatangkan ke tempat atau objek penelitian 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi pada 
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penelitian ini juga didasarkan dari pedoman observasi yang telah dibuat 

agar penelitian bisa lebih terarah dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara 

pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat 

kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.   

3.4.3 Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi digunakan oleh peneliti selain untuk pelengkap 

penelitian, dokumentasi juga berguna sebagai bukti bahwa penelitian 

sudah dilakukan. Peneliti mengumpulkan tidak hanya hasil dokumentasi 

berupa foto, peneliti juga mengumpulkan beberapa data atau arsip 

dokumen seperti proses pembelajaran, hasil kerja belajar siswa, serta 

aspek pendukungnya seperti media dan materi pembelajaran, ataupun 

surat-surat terkait penelitian.   

3.5 Validasi Data  

3.5.1 Triangulasi  

Untuk memperoleh keabsahan data, teknik yang penulis gunakan 

adalah Triagulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan 

teori). Hal itu dapat diperoleh dengan jalan meng-compare atau 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau 

dengan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang saat penelitian 

(Moleong, 2007, p. 178)  

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti terdiri dari dua, yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

 

   Bagian 3.2 Triangulasi Sumber  

b. Triangulasi Teknik  

Guru PAI di 
Sekolah 

Siswa  Orang Tua 
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   Bagian 3.3 Triangulasi Teknik 

3.5.2 Member Check 

Dalam uji keabsahan data, peneliti juga menggunakan member 

check. Pelaksanaan member check dilaksanakan setelah pengumpulan 

data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan 

permasalahan yang ingin dipecahkan (Moleong, 2007, p. 335). Dalam 

penelitia ini, peneliti menggunakan member check pada setiap responden 

yang di wawancarai yaitu sebanyak 12 orang 

3.6 Analisis Data 

Menurut Ahmad Rijali (Analisis Data Kualitatif, 2018, p. 84), 

analisis data merupakan suatu kegiatan mencari data langsung di lapangan, 

menyusun dan menata hasil temuan penelitian, dan menemukan makna 

yang tepat dari sebuah penelitian. Peneliti melewati berbagai tahapan 

analisis data, mulai dari menyesuaikan instrument penelitian dengan 

rumusan masalah, meneliti langsung objek penelitiannya dan memaparkan 

hasil penelitian dan analisis dalam bentuk deskripsi, serta menyimpulkan 

hasil yang telah ditemukan dari penelitian tersebut.   

3.6.1 Reduksi Data  

Setelah meneliti di lapangan, peneliti kemudian mereduksi data 

yang keluar dari alur penelitian agar data yang dimiliki peneliti selaras 

dengan tujuan dan rumusan peelitian. Reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian 

Wawancara 

Dokumetasi  Observasi 
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berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018, p. 91) 

Tabel 3. 1 Koding Reduksi Data 

Kode Pokok Permasalahan Aspek 
Kode 

Data 

RM1 Peran orang tua sebagai 

pembimbing dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemic 

covid-19 

Proses orang tua dalam 

membimbing peserta 

didik belajar dirumah 

selama masa pandemic   

PP 

Hambatan orang tua 

dalam membimbing 

peserta didik belajar 

dirumah selama masa 

pandemic   

PH 

RM2 Peran orang tua sebagai 

motivator dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemic 

covid-19 

Dukungan orang tua 

terhadap peserta didik 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak 

MD 

Hambatan orang tua 

dalam medukung peserta 

didik belajar dirumah 

selama masa pandemic   

MH 

RM3 Peran orang tua sebagai 

fasilitator dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemic 

covid-19 

Fasilitas yang diberikan 

orang tua untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar anak 

FO 

  Hambatan orang tua FH 
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dalam memberikan 

fasilitas belajar peserta 

didik selama masa 

pandemic  

3.6.2 Display Data  

Peneliti berusaha menyajikan data dengan penyusunan yang benar. 

Peneliti menuangkan data hasil wawancara, dan dokumentasi secara 

deskriptif sehingga dapat dilihat adanya kaitan secara keseluruhan. Untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data dari transkrip wawancara 

atau catatan lapangan, maka peneliti melakukan koding yakni 

mengelompokkan data berdasarkan kodekode tertentu. Koding digunakan 

terhadap data yang diperoleh. Peneliti melakukan koding ke dalam dua 

bagian Pertama, pengkodean dalam proses reduksi data. Kedua, 

pengkodean dalam proses penyajian data. Pada proses reduksi data, 

peneliti melakukan pengkodean berdasarkan rumusan masalah. 

Kemudian, pada proses penyajian data, peneliti melakukan pengkodean 

berdasarkan sumber dan teknik pengumpulan data 

Tabel 3. 2 Tabel Jenis Teknik 

No Jenis Teknik Kode Data 

1. Wawancara W 

2. Observasi  OB 

3. Studi Dokumentasi SD 

 

Tabel 3. 3 Kode Wawancara Resonden dan Informasi 

No. Nama Jabatan 
Kode 

Data 

1 Asep Burhanudin S.Pd.I Guru PAI SDN 1 

Girimukti 

WG01 

2 Siti Rohimah S.Pd.I Guru Kelas 3 SDN 1 

Girimukti  

WG02 

3 Yeni Setiani  Orang tua siswa WO1 
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4 Rani Jubaedah Orang tua siswa  WO2 

5 Siti hanifah  Orang tua Siswa WO3 

6 Karwati  Orang tua Siswa WO4 

7 Wiwit Safitri  Orang tua Siswa WO5 

8 Siti Hajar Camelia  Siswa Kelas 4 WS1 

9 Amira Aprilia Cahyani  Siswa Kelas 3 WS2 

10 Shofa Fauziyah Jinani  Siswa Kelas 4 WS3 

11 Nazril Ahmad Nijam Siswa Kelas 3 WS4 

12 Sazkia Amalia Mumtaz Siswa kelas 5 WS5 

 

Tabel 3. 4 Kode Observasi 

No Jenis Kegiatan Kode Data 

1 Hasil Observasi Kegiatan orang tua dalam 

proses pembelajaran  

HO1 

2 Hasil Observasi Kegiatan orang tua dalam 

proses pembelajaran 

HO2 

3 Hasil Observasi Kegiatan orang tua dalam 

proses pembelajaran 

HO3 

4 Hasil Observasi Kegiatan orang tua dalam 

proses pembelajaran 

HO4 

5 Hasil Observasi Kegiatan orang tua dalam 

proses pembelajaran 

HO5 

 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari semua hal yang 

telah diteliti. Penarikan kesimpulan terdapat beberapa tahap. Tahap 

pertama yaitu menyusun kesimpulan sementara karena ditakutkan 

terdapat penambahan data, maka diharuskan verifikasi data kembali dan 

menarik kembali kesimpulan dari data yang ada. Peneliti melakukan 

drawing conclusion pada temuan yang peneliti dapatkan selama 

penelitian.   
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Tahap kedua yaitu menarik kesimpulan akhir yaitu menyesuaikan 

kembali data yang ada dengan pernyataan responden (Arifin A. , 2002, p. 

173). Jika sudah sesuai maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan valid. 

Peneliti membuat kesimpulan dan saran pada bab V tentang kesimpulan 

dan saran. 

3.7 Definisi Operasional   

Definisi operasional ini berfungsi untuk meminimalisir 

kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran dalam mengerti dan memaknai 

istilah yang terdapat pada judul penelitian. Adapun penelitian ini berjudul 

“Peran orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar PAI di masa 

pandemic covid-19”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu 

mengenai:   

1. Peran Orang tua dalam Pendidikan 

Peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang 

perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya orang tua, 

akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang 

atau tidaknya situasi dalam rumah itu semuanya mempengaruhi minat 

belajar anak sehingga berdampak besar pada presatasi belajar anak 

(Rumbewas, Laka, & Moekbun, 2015, p. 201). 

Orang tua mempunyai peranan penting atas tanggung jawab 

utama adalah memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak. 

Pengenalan anak kepada pendidikan, kebudayaan dan norma-norma 

semuanya berawal dari lingkungan. Karena itu, pendidikan dalam 

keluarga adalah yang utama dan pertama bagi anak. Perkembangan 

kepribadian yang sempurna dan penuh kasih sayang dimulai dari 

keluarga tersebut, antara lain memberikan pendidikan terbaik, yakni 

pendidikan yang mencakup pengembangan potensi, seperti potensi 

nalar, potensi fisik dan potensi nurani. Pendidikan yang di dapatkan 

dari keluarga di harapkan mampu mengembangkan kualitas 
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pendidikan dan mampu mengamplikasikannya secara utuh dan 

diperlukan bangsa untuk masa yang akan dating (Nisa, 2015, p. 3).   

2. Meningkatkan Motivasi Belajar  

Motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation), 

daya pendorong (driving vorce) atau alat pembangunan kesediaan dan 

keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, 

kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan 

perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik 

(Suhana, 2014, p. 24). Motivasi belajar dapat berupa dorongan-

dorongan dasar atau internal dan intensif diluar individu atau hadiah.  

Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, maka akan 

berusaha dengan lebih baik lagi dan selalu ingin dipandang sebagai 

siswa yang berhasil oleh orang-orang disekitarnya. Sementara siswa 

yang tidak memiliki motivasi belajar maka ia cenderung kurang 

sungguh-sungguh dalam belajar sehingga hasil belajar yang 

didapatkan tidak maksimal (Muhammad, 2016, p. 87). Jadi semakin 

tinggi motivasi belajar siswa, maka akan semakin tinggi pula hasil 

belajar yang diperolehnya, dan begitu pula sebaliknya. 

3. Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19  

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan yang menyebabkan ganguan pada sistem pernapasan, 

pneumonia akut, sampai kematian. Penyebaran virus Corona ini bukan 

hanya berdampak pada dunia ekonomi, tetapi juga dirasakan oleh 

dunia pendidikan. Aktifitas yang melibatkan orang-orang kini mulai 

dibatasi seperti bersekolah, bekerja, beribadah dan lain sebagainya 

yaitu dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Pandemi Covid-19 ini telah mengubah pola pembelajaran yang 

semestinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau biasa 

disebut daring.  

Strategi orang tua mengajar dan mendidik anaknya dalam 

pembelajara di masa pandemi Covid-19. Belajar mengajar di lakukan 
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dengan cara online menggunakan WhatsApp grup yang paling utama 

lalu guru juga menggunakan berbagai platform seperti youtube, 

google foms tergantung situasi dan kondisi saat mengajar serta 

pembelajaran yang dilakukan dari rumah diwajibakan oleh pemerintah. 

Jadi, dengan adanya belajar dirumah orang tua lah yang menjadi 

pendidik dirumah sebagai pengganti guru. 

 

 


