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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini memaparkan proses dan prosedur dari penelititan kualitatif  yang 

terdiri dari batasan istilah, desain penelitian, prosedur penelitian, partisipan dan lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas 

data, revlektivitas, dan isu etik. Pada tahap proses penelitian tentang analisis Self 

determination pembelajaran online. 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 

Menurut Creswell (2012) menyebutkan analisis studi kasus menjadi konsep utama 

dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus digunakan sebagai 

metode penelitian studi eksplorasi ini karena dianggap dapat menjadi metode yang 

mendukung untuk mengeksplorasi informasi dari kejadian serupa dari sebuah fenomena 

baru yang masih terbatas informasinya.  penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, 

analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. Analisis studi kasus dianggap paling cocok untuk 

manganalisis pemahaman mendalam tentang Self Determination. Creswell. J, (2015) 

menyatakan bahwa studi kasus memfokuskan pada suatu program, peristiwa, atau 

kegiatan yang menekankan pada eksplorasi mendalam sehingga diperoleh deskripsi dan 

analisis secara terperinci berdasarkan pengumpulan data yang komprehensif. 

Penelitian case study atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu 

peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial 

tertentu yang bersifat apa adanya (given).Subjek penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam 

mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas 

serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, 

namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002 ). 
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Prosedur penelitian studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi sebuah 

informasi penelitian, menemukan tempat penelitian, identifikasi beberapa orang yang 

diteliti, mengumpulkan data penelitian, analisis dan interpretasi data, menuliskan dan 

melaporkan penelitian berdasarkan deskripsi kasus, analisis, atau interpretasi 

disesuaikan melalui pertimbangan (Creswell. J, 2015). Sementara itu, menurut Bogdan 

dan Biklen (dalam Syamsudin, 2009:175) studi kasus merupakan pengujian secara 

rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan 

dokumen atau satu peristiwa tertentu. Sementara itu, (Surachman dalam Syamsudin, 

2009: 175) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan 

memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan rinci.  

Alasan menggunakan metode ini adalah karena penelitian ini akan meneliti secara 

mendalam siswa yang mengalami kesulitan pada pembelajaran Online. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pada 

siswa yang dijadikan objek penelitian. Setelah itu, penulis akan menggunakan metode 

Self Determination sebagai alternatif pembelajarannya dari data wawancara yang 

dianalisis. 

menurut Stenhouse dalam Nunan, (1992: 78) salah satu tipe dalam penelitian 

studi kasus adalah tipe action. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi kasus 

yang berkaitan dengan penelitian self determination terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran online yang dilakukan pada masa pandemic.  

3.2. Informan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Plus X Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, 

Kabupaten Purwakarta. SD Swasta ini terletak di daerah pinggiran kota Purwakarta. 

Terletak di Desa Mulyamekar yang berada sekitar tujuh ratus meter dari jalan utama 

penghubung antar desa. Berada di tempat dekat dari jalan utama, sekolah dasar ini 

dikelilingi oleh beberapa rumah serta dalam lingkungan pondok pesantre dan jug 

warganya memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda dan mayoritas penduduk di 

sekitar sekolah merupakan pedagang, petani, supir, dan buruh. Sedikit dari orangtua 

siswa memiliki latar belakang ekonomi yang baik. Sekolah Dasar tersebut terdiri dari 1 

Kepala Sekolah, dan 6 guru sebagai wali kelas, 1 guru PAI, 1 guru PJOK, 1 Operator 
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dan 1 penjaga sekolah. Sekolah dasar tersebut memiliki fasilitas 1 ruang perpustakaan 

dan tempat penyimpanan barang-barang yang tidak digunakan, 1 aula terbuka, 6 ruang 

kelas yang digunakan oleh 6 rombel kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah. 

Pada kesehariannya guru menggunakan kendaraan roda dua pribadi untuk mencapai 

sekolah. Latar belakang ekonomi orangtua siswa yang mayoritas bekerja sebagai 

pedagang, petani, supir dan buruh dapat menjadi kendala dalam menyediakan fasilitas 

yang baik dalam pembelajaran online selama pandemic. 

Tiga informan dipilih oleh peneliti untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi 

yang diberikan oleh siswa tersebut merupakan tiga orang siswa yaitu berinisial Ar, Nh, 

Dn yang merupakan siswa dari kelas enam. Siswa Ar merupakan informan pertama 

dari penelitian ini, Ar adalah seorang siswa yang duduk di kelas 6 Sekolah Dasar. Ar 

berusia sekitar 11 hingga 12 tahun dan memiliki keterampilan yang dimilikinya di 

Sekolah Dasar selama 5 tahun. Dalam kesehariannya Ar pelajar di kelas 6, namun juga 

merupakan gemar dengan sepak bola serta sudah masuk ke sekolah sepak bola di 

Purwakrta (SSB). Adapun latar belakang orang tua sebagai pekerja buruh. Informan 

kedua adalah Nh seorang siswa yang duduk di kelas 6 Sekolah Dasar. Nh berusia 

sekitar 11 hingga 12 tahun dan  memiliki keterampilan yang dimilikinya di Sekolah 

Dasar selama 5 tahun. Dalam kesehariannya Nh pelajar di kelas 6, selain itu Nh sering 

membantu orang tuanya bekerja di bengkel dan juga rajin mengaji. Latar belakang dari 

orang tua Nh adalah wiraswasta. Adapun informan siswa Dn yang berusia sekitar 12 

tahun berada di kelas 6 sekolah dasar dan  memiliki keterampilan yang dimilikinya di 

Sekolah Dasar selama 5 tahun sekolah. Memiliki latar belakang orangtua yang bekerja 

di pabrik. Dalam kesehariannya Dn sebagai pelajar di sekolah, selain itu Dn 

mempunyai prestasi yang dimilikinya. 

Partisipan penelitian dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 

mengenai Self Determination pada pembelajaran Online. partisipan dalam penelitian 

ini merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan Self Determination pada masa pandemic 

dalam pembelajaran Online. 

Untuk keperluan informasi terkait analisis Self Determination pada 

pembelajaran online pada masa pandemi diputuskan memilih 3 orang siswa sebagai 

partisipan. Penentuan partisipan ini digunakan melalui aksesibilitas (Edwards Rosalind 
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& Holland., 2015).  

3.3. Fokus Penelitian 

Dalam situasi pandemi covid 19, yang menyerang dunia khususnya di Indonesia 

dan mengharuskan setiap warganya melakukan lock down / semua kegiatan dianjurkan 

dilaksanakan di rumah begitu pula dengan proses pembelajaran disarankan untuk 

dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara pembelajaran online. Pembelajaran 

online, merupakan metode yang tepat digunakan dalam masa pandemi ini, agar siswa 

tetap terjaga dari tepaparnya covid 19 ini dan bisa tetap mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan, serta bisa meraih prestasi. 

Pada kondisi inilah diperlukan melakukan berbagai inovasi pembelajaran agar 

tetap dapat berjalan tanpa mengurangi esensinya. Seperti yang disebutkan oleh Yudi 

Irawan,at.all (2015), bahwa rancangan sistem pembelajaran online sangat tepat 

digunakan dalam proses pembelajaran, karena memiliki  fleksibiltas dan keefektifan 

dalam waktu dan tempat.  

Fokus penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Relatdness, Autonomy, 

Competence, dinamika, profil, dan faktor self determination pada siswa sekolah dasar 

yang terjadi selama proses pembelajaran dilaksanakan secara online. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan mewawancarai tiga orang siswa kelas 6 sekolah dasar 

swasta. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu mencari informasi terkait self 

determnination dan kasus dalam pembelajaran online selama masa pandemi Covid-19. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara 

mendalam (in depth interview) dengan tujuan dapat menggali lebih dalam dan detail 

mengenai informasi tentang pengalaman siswa dalam  pembelajaran online selama masa 

pandemi Covid-19. Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: 

 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 
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juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi 

Nasution, (2003). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah kompromi antara wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur.  

Proses wawancara semi terstruktur dilakukan setelah menyiapkan protokol 

wawancara. Kegiatan wawancara dibantu menggunakan alat perekam (recorder) 

handphone untuk menyimpan data hasil wawancara sehingga memudahkan ketika 

nanti dalam melakukan analisis data. Pedoman wancara ini berdasarkan pada 

pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat terjawab melalui wawancara. 

Peneliti sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara 

sebelum aktifitas wawancara dilaksanakan. Peneliti akan menelusuri lebih jauh suatu 

topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden. Urutan pertanyaan dan 

pembahasan tidak harus sama seperti di dalam panduan, semua tergantung pada 

jalannya wawancara. Panduan tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan 

wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh seperti pada wawancara tidak 

terstruktur, dan dapat dipastikan topik dan panduan wawancara yang telah disiapkan 

harus diikuti dengan pertanyaan tambahan untuk menggali lebih jauh jawaban 

responden (Sarosa, 2012).  
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Tabel 3. 1 
 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

No. Indikator Aspek Perilaku Teknik Wawancara Informan Sumber data 

1 Relatideness 1. Memiliki kebutuhan untuk berinteraksi 

2. Memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi 

3. Menerima perhatian, afeksi, dan ekspresi 

cinta dari orang lain 

4. Mendapatkan penerimaan dari lingkungan da 

 

Berinteraksi dengan 

tanya jawab 
Siswa Wawancara 

2 Autonomy 1. Memiliki kemampuan dalam mengambil 

keputusan 

2. Merasa bebas untuk melakukan sesuatu 

yang diingankan dengan tanggung jawab 

3. kemampuan mengontrol diri sendiri 

Berinteraksi dengan 

tanya jawab 

 

Siswa Wawancara 

3 Competence 1. Mengontrol hasil dan keinginan dalam 

menguasai kemampuan tertentu.  

2. Mampu untuk sukses 

3. Memiliki tuntunan prestasi yang ditandai 

dengan keberhasilan  

Berinteraksi dengan 

tanya jawab 
Siswa Wawancara 
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Tabel 3. 2  

PEDOMAN WAWANCARA SELF DETERMINATION 

No. Indikator 
Aspek Perilaku/ Objek 

Sasaran 
Pertanyaan Wawancara Informan 

Sumber 

data 

1 Relatideness 

Memiliki kebutuhan untuk 

berinteraksi 

Bagaimana perasaanmu melaksanakan pembelajaran 

online selama pandemi Covid-19? Apakah kamu lebih 

semangat dengan melakukan pembelajaran online 

daripada pembelajaran tatap muka? Coba apa 

alasannya?  

Siswa Wawancara 
Memiliki rasa kepedulian yang 

sangat tinggi 

Melihat maraknya kasus penyebaran virus Corona di 

daerahmu, apa bentuk peduli kamu kepada saudara, 

teman atau tetanggamu yang terkena dampak covid 

19? Bagaimana cara kamu membantu mereka? 

Menerima perhatian, afeksi, dan 

ekspresi cinta dari orang lain 

Dalam pelaksanaan pembelajaran Online, apakah 

kamu melakukannya sendiri atau dibantu oleh orang 

tua dan keluarga? Bagaimana cara orang tua kamu 

dalam membantu kamu untuk dapat memahami materi 

melalui pembelajaran Online ini? 
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No. Indikator 
Aspek Perilaku/ Objek 

Sasaran 
Pertanyaan Wawancara Informan 

Sumber 

data 

Mendapatkan penerimaan dari 

lingkungan sekitar 

Selain bantuan yang diberikan oleh orang-orang 

sekitarmu, adakah yang dapat kamu ambil pelajaran 

dari orang-orang sekelilingmu? 

2 Autonomy 

Memiliki kemampuan dalam 

mengambil keputusan 

Bagaimana proses kamu belajar mandiri melalui 

pembelajaran Online? Jika terjadi sesuatu saat 

pematerian dari bapak atau ibu guru misalnya sinyal 

tidak stabil saat video conference, apa yang akan kamu 

lakukan? 

Siswa Wawancara 
Merasa bebas untuk melakukan 

sesuatu yang diingankan dengan 

tanggung jawab 

Apakah dengan adanya pembelajaran Online membuat 

kamu merasa bebas dalam belajar materi? Bagaimana 

cara kamu bertanggungjawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru?  

Kemampuan mengontrol diri 

sendiri 

Menurutmu bagaimana cara kamu untuk mengatasi 

kendala-kendala dalam pembelajaran Online? Apakah 

kamu semangat dalam menjalani praktek pembelajaran 

Online ini? 
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No. Indikator 
Aspek Perilaku/ Objek 

Sasaran 
Pertanyaan Wawancara Informan 

Sumber 

data 

3 Competence 

Mengontrol hasil dan keinginan 

dalam menguasai kemampuan 

tertentu. 

Misalnya ada materi yang belum kamu pahami dari 

penyampaian bapak dan ibu guru, apa yang akan kamu 

lakukan agar kamu bisa memahami materi yang belum 

kamu kuasai? 

Siswa Wawancara Mampu untuk sukses 

Apakah kamu percaya ke diri sendiri kalo kamu 

mampu untuk menguasai materi pelajaran dan 

berprestasi dengan keadaan pandemi covid-19 yang 

sangat terbatas ini? 

Memiliki tuntunan prestasi yang 

ditandai dengan keberhasilan 

Apakah kamu punya target prestasi dalam bidang 

akademik maupun non akademik untuk mencapai 

keberhasilan-keberhasilan kedepan? Bagaimana cara 

kamu untuk melakukannya? 
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3.5. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan cara mengembangkan sarana untuk 

merekam/mencatat informasi dalam hal ini merancang instrument atau 

protokol wawancara. Langkah selanjutnya yaitu proses analisis data dalam 

studi kasus analisis data dimulai dengan melakukan deskripsi luas ke 

deskripsi spesifik tentang analisis Self Determination pada siswa sekolah 

dasar. Proses mendeskripsikan dan mengembangkan tema dilakukan dari 

temuan data dengan membagi data teks pada tema pola yang sama, 

mengkode, dan merumuskan tema agar tidak bertumpukan, menentukan 

tema dengan memberikan bukti layak dan memberikan interpretasi tentang 

makna informasi yang diberikan (Creswell, 2015). Tahapan analisis 

dimulai pada penulisan transkip wawancara. Tahap penulisan ini 

dilakukan berdasarkan informasi langsung dari partisipan secara subjektif, 

tanpa bercampur dengan presepsi dari peneliti. Peneliti melakukan 

validasi melalui wawancara dengan strategi pengecekkan dengan 

mengkonfirmasi ulang hasil deskripsi data pada partisipan. Selanjutnya 

memberikan kode pada transkip wawancara sesuai dengan kesamaan 

kalimat yang sering muncul dan pemusatan pada kesesesuaian dengan 

tujuan pertanyaan. Peninjauan kembali pada daftar kode hingga ditemukan 

tema yang secara spesifik dapat menggambarkan analisis self 

determination pada pembelajaran online Selanjutnya menuliskan laporan 

yang konsisten yaitu menekankan pada deskripsi terperinci fokus pada 

analisis self determination dalam pengembangan pembelajaran Online 

pada masa pandemi. 

3.6. Isu Etik 

Masalah etik yang harus diperhatikan dalam studi kasus, 

menadministrasikan pengumpulan data dilakukan secara etis dengan 

memperhatikan masalah-masalah yang akan muncul dalam proses 

tersebut (Creswell, 2015). Isu etik digunakan dalam penelitian yang 

melibatkan manusia sebagai partisipan penelitiannya. Pertimbangan etik 
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penelitian digunakan untuk melindungi hak narasumber maupun nama 

baik lembaga. Prosedur etis dalam penelitian ini dengan cara peneliti 

mendapatkan izin penelitian dari pihak yang bersangkutan serta 

menjelaskan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif 

bagi responden maupun lembaga yang menjadi tempat penelitian 

berlangsung, hal ini dilakukan agar narasumber tidak berada dalam 

tekanan pada saat berlangsungnya wawancara. 

Oleh karena itu untuk menjamin kerahasiaan peneliti menggunakan 

pseudonim untuk penulisan nama, peneliti juga mengajukan inform 

consent kepada partisipan penelitian yang dapat dilihat pada laporan 

penelitian. 

Dalam hal ini peneliti meminta persetujuan pada pihak sekolah untuk 

dapat melakukan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan analisis 

self determination. Pihak sekolah melalui wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum memberikan akses yang cukup untuk dapat menggali informasi 

mendalam tentang pendidikan. 

Setelah mendapatkan akses kepada pihak sekolah sebagai sumber 

informasi, tantangan pertama yang ditemui peneliti adalah kesediaan 

siswa sebagai partisipan. Sesuai etik peneliti meminta izin untuk 

melakukan wawancara kepada siswa yang bersedia dan dapat meluangkan 

waktunya. Sebagai sumber informasi peneliti juga melindungi identitas 

pribadi partisipan dengan memberikan kode pada setiap partisipan, yang 

sebelumnya telah dijelaskan pada penjelasan tentang partisipan. 

Selanjutnya pada proses pengumpulan dokumen juga, 

dikumpulkan jika hanya siswa bersedia memberikannya. Sehingga, 

diperoleh dokumen yang berkaitan dengan self determination dari siswa 

yang telah bersedia memberikannya. Selama proses penelitian, mulai dari 

tahap awal, tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan, peneliti secara 

konsisten menghindari praktek-praktek kebohongan. Peneliti dapat 

mempertanggung jawabkan penelitian ini dengan sepenuhnya tanpa ada 

rekayasa atau kerjasama dengan partisipan untuk menyajikan data sesuai 
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keinginan peneliti. Peneliti hanya menyajikan data sesuai temuan 

berdasarkan informasi dari partisipan tanpa bercampur dengan 

kebohongan peneliti. Prinsip peneliti bahwa “tidak ada hasil penelitian 

yang salah, yang ada adalah bohong”, untuk itu peneliti tidak akan 

melakukan kebohongan selama pelaksanaan penelitian ini (Creswell, 

2015). 

3.7. Validasi Data 

Pada penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

metode triangulasi dalam memastikan data kepada informan apabila dalam 

wawancara masih ditemukan pertanyaan yang masih menyisakan 

ketidakjelasan. Peneliti memilih metode triangulasi untuk mengecek 

kebenaran data yang diberikan oleh informan dengan menggali data dari 

informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi. 

Cross-check juga dilakukan kepada informan untuk memastikan 

(confirmability) bahwa informasi data yang ditulis oleh peneliti sesuai 

dengan yang dimaksudkan oleh informan, serta untuk menunjukkan 

netralitas dan objektifitas data (Indrawan & Yaniawati, 2017). Cross-check 

tidak hanya dilakukan kepada informan guru saja akan tetapi dilakukan 

juga kepada siswa untuk membandingkan kebenaran informasi yang 

diberikan oleh guru. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti mereviu hasil 

wawancara setelah pertanyaan terakhir dijawab oleh informan, sehingga 

informan dapat mengklarifikasi apabila terdapat kekurangan atau 

kekeliruan dalam pencatatan data. 

Selain itu, peneliti juga melakukan proses refleksivitas. Refleksivitas 

peneliti dilakukan mengingat latar belakang personal peneliti penting 

untuk disadari agar berhati-hati dalam melakukan penelitian dan menjauhi 

interpretasi yang bersifat menghakimi. Berdasarkan Creswell, (2013) 

refleksivitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan posisi 

seseorang dalam komunitas yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti mencoba melakukan refleksi dan menemukan – refleksivitas yang 
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menjadi isu penting yakni latar belakang peneliti, pengalaman peneliti 

sebagai seorang guru sekolah dasar, peran peneliti dan hubungan peneliti 

dengan informan. 

1. Latar belakang peneliti 

 Latar belakang peneliti menjadi bahan refleksifitas peneliti dalam 

menggambarkan sudut pandang peneliti mengenai kasus yang sedang 

diteliti. Peneliti berlatar belakang S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

sebelum melanjutkan studi Psikologi Pendidikan di SPs UPI. Peneliti 

berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar di salah satu Sekolah Dasar 

Swasta di Kabupaten Purwakarta sehingga memiliki ketertarikan untuk 

meneliti hubungan guru dan siswa di dalam proses pembelajaran. 

Pengalaman peneliti selama mengajar di Sekolah Dasar Swasta, 

merasakan adanya kesulitan dalam menjalin hubungan yang berkualitas 

dengan siswa di dalam proses pembelajaran tatap muka, dan memiliki 

keingintahuan tentang kesulitan siswa dalam membangun self 

determination dalam pembelajaran online selama pandemic. Hal ini 

dikarenakan selama masa pandemic peneliti tidak memiliki pengalaman 

dalam pembelajaran online yang dilakukan selama pandemic  Covid-19. 

Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik menggali pengalaman dalam 

menghadapi hambatan dan upaya siswa dalam membangun self 

determination pada proses pembelajaran online selama pandemic COVID-

19 di tingkat sekolah dasar, mengingat self determination merupakan suatu 

hal yang penting bagi perkembangan anak-anak di usia awal sekolah dasar. 

Disamping itu, peneliti juga merasakan adanya urgensi self 

determination yang berkualitas di dalam pembelajaran online selama 

pandemic di sekolah dasar negeri. Latar belakang profesi peneliti sebagai 

guru sekolah dasar membuat peneliti tergerak untuk meneliti siswa 

khususnya di sekolah dasar swasta. Tidak hanya itu, profesi peneliti sebagai 

guru mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi terbaru tentang 

self determination dalam pembelajaran online selama masa pandemic 

COVID-19. Peran peneliti 
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Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai fasilitator dimana 

peneliti hanya memberikan pertanyaan wawancara dan menampung 

jawaban informan tanpa adanya intervensi. Dengan pengalaman peneliti 

sebagai guru sekolah dasar selama beberapa tahun terakhir, peneliti 

berupaya menyuarakan pandangan siswa sekolah dasar dalam menjalin self 

determination di dalam proses pembelajaran online selama masa pandemic 

COVID-19 dan mengeksplorasi karakteristiknya yang dirasa belum 

tereksplorasi dan masih menyisakan gap dalam interaksi yang dilakukan 

siswa dalam pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang 

dilaksanakan selama masa pandemic. Peneliti mencegah adanya 

subjektifitas dengan melakukan wawancara yang berfokus pada klarifikasi 

jawaban informan dan meminta informan untuk meriviu hasil wawancara 

untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam mencatat dan 

menginterpretasi respon informan. Untuk mendapatkan validitas data 

peneliti berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dan mendalam 

dengan informan, serta mendekatkan diri dengan lingkungan tempat data 

agar peneliti lebih peka dengan cara informan menuturkan pengalaman atau 

pikiraannya (Afiyanti, 2012). Ini akan berdampak pada keakuratan 

informasi yang diberikan. Reflektivitas peneliti menjadi perwakilan untuk 

menggambarkan sudut pandang peneliti mengenai fenomena yang sedang 

diteliti. Peneliti berlatar belakang sarjana pendidikan yang saat mengambil 

jenjang S1 mulai tertarik di dunia pendidikan khususnya anak sekolah 

dasar. Peneliti merasa dunia anak harus diisi dengan pengalaman-

pengalaman positif yang mendukung tumbuh kembangnya. Apalagi mereka 

sedang berada di usia keemasan dimana pembentukan karakter serta 

perkembangan kognitif sedang melaju pesat
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