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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

bukan hanya bagi generasi muda penerus bangsa, tetapi bagi setiap manusia . 

Dalam pendidikan, orang tua memegang tanggung jawab yang besar sebelum 

anaknya memasuki sekolah. Diantara tugas-tugas orang tua adalah untuk 

menolong anak-anaknya menemukan, membuka dan menumbuhkan 

kesediaankesediaan, bakat-bakat, minat dan kemampuan akalnya dan melatih 

indra kemampuan akal tersebut.
1
 

Dalam dinamika kehidupan manusia, setiap individu pasti 

menginginkan kehidupan hari esok lebih baik dari kehidupan hari ini. Namun 

menjadi persoalan adalah instrument apa yang dapat mengantar pada kondisi 

yang lebih baik. Ketika manusia dalam berproses untuk meraih masa depan 

yang lebih baik, maka yang paling urgen adalah kemampuan untuk memenej 

atau mengatur hidup dan mampu menerapkan ke masa yang akan datang, 

salah satu bentuk upayanya adalah melalui pendidikan. 

Pembangunan nasional sangat membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, yaitu yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas harus dibekali 

dengan pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan luar 

sekolah. Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi pengembangan 
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sumber daya manusia sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu 

instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari 

keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan 

diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk 

mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat diperoleh 

manusia produktif.
2
  

Dalam rangka memperluas pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan 

perlu diperhatikan kesempatan bagi anak yang bertempat tinggal di desa 

terpencil, berasal dari keluarga yang kurang mampu atau penyandang cacat. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah membuat kebijaksanaan yaitu membuat 

UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu; Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Pendidikan dibutuhkan untuk mencetak manusia yang cerdas, kreatif, 

mandiri sebagai sendi dalam pembangunan negara. Jika suatu bangsa ingin 

maju maka sumber daya manusia harus ditingkatkan. Untuk itu semua anak 

usia sekolah harus dapat mengenyam dunia pendidikan. Namun itu tidak 

sesuai dengan keadaan di Indonesia saat ini 
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Dengan pendidikan akan menciptakan kualitas sumber daya manusia 

yang berkualitas. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar 

keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa pada 

tahun 2010 (sumber : BPS. Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan 

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995). Jumlah penduduk yang 

begitu besar tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikannya. Hal ini 

ditunjukkan dengan data yang didapat dari Education For All (EFA) Global 

Monitoring Report 2011 yang di keluarkan oleh UNESCO diluncurkan di 

New York indeks pembangunan pendidikan atau Education Development 

Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu 

menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah 

Masalah utama pendidikan di Indonesia, masih rendahnya persentase 

siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya 

dari SMP ke SMA. Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP baru sekitar 80 

persen, sisanya sekitar 20 persen atau 15 ribu orang tidak melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi atau putus sekolah. Anak-anak lulusan SMP yang 

tidak melanjutkan ke SMA/SMK mencapai: 40 persen. Andaikan jumlahnya 

sama dengan lulusan SD, berarti kurang lebih 30 ribu orang. Belum lagi 

angka lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke PT mencapai 60-70 persen 

(Sarjana, 11 Januari 2005) Lebih dari 50 persen lulusan SMP/MTs di Jawa 

Timur tidak dapat melanjutkan ke SMA (Sekolah Menengah Atas). Menurut 

data kependidikan tahun 2016/2017, dari lulusan SMP di jawa timur sebanyak 
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422.254 orang, hanya 184.267  yang melanjutkan ke SMA. Dari data tersebut 

maka, pemerintah berusaha mengoptimalkan daya jangkau SMA reguler yang 

ada sehingga dapat memberikan layanan pendidikan kepada sasaran didik 

yang lebih luas, terutama bagi mereka yang mengalami kendala. 

dalam hal ini peran lingkungan dalam pendidikan sangat penting baik 

lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Untuk itu 

peniliti memilih judul ; Peran Lingkungan Tehadap Kelangsungan 

Pendidikan Anak (Study Kasus di Desa Watudandang Rt 02 Rw 10 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) 

B. Fokus Penelitian 

Peran Lingkungan Tehadap Kelangsungan Pendidikan Anak di Rt 02 

RW 10 desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah yang nantinya akan terjawab melalui penelitian yang akan 

dilakukan 

Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran lingkungan terhadap kelangsungan pendidikan anak di 

Desa Watudandang Rt 02 RW 10 Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk? 

2. Bagaimana peran lingkungan keluarga terhadap kelangsungan pendidikan 

anak di Desa Watudandang Rt 02 RW 10 Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk? 
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3. Bagaimana peran lembaga dalam memberi wawasan tentang pendidikan 

anak di Rt 02 RW 10 desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui Peran lingkungan terhadap kelangsungan pendidikan 

anak di desa Watudandang Rt 02 RW 10 Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk.? 

2. Untuk mengetahui peran keluarga terhadap kelangsungan pendidikan di 

Desa Watudandang Rt 02 RW 10 Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk? 

3. Untuk mengetahui peran lembaga dalam memberi wawasan tentang 

pendidikan anak di Desa Watudandang Rt 02 RW 10Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk.? 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan secara teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang peran lingkungan 

terhadap kelangsungan pendidikan di Desa watudandang Rt 02 Rw 

10Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. 

b. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang peran lingkungan 

terhadap kelangsungan pendidikan di Desa watudandang Rt 02 Rw 10 

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk 
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2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi masyarakat Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten 

Nganjuk untuk mensuport pendidikan di Desa Watudandang rt 02 rw 

10 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. 

b. Bagi penulis memberi pengetahuan betapa pentingnya pendidikan 

bagi masyarakat Desa Watudandang rt 02 rw 10 Kecamatan Prambon 

Kabupaten Nganjuk. 

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Siti Rokhimah 072339462 Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dalam skripsinya 

dengan judul  Studi Tentang Minat Melanjutkan Belajar Pada Siswa Kelas 

Vi Mi Guppi Talagening Bobotsari Purbalingga Tahun Pelajaran 

2009/2010, dalam skripsi ini penulis menggunkan metode yang sama 

yaitu metode penelitian kulalitatif, perbedaan dengan penelitian ini adalah 

subyek penelitian yaitu siswa kelas 6 dan objek penelitian adalah minat 

sedangkan penelitian ini adalah peran lingkungan dalam keberlanjutan 

pendidikan anak 

2. Heni Mulya Irwana 3201407023 Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Univeristas Negeri Semarang Skripsi dengan  judul Peranan keluarga 

dalam pendidikan anak (Studi kasus masyarakat nelayan di desa tasik 

agung kecamatan rembang kabupaten rembang) dalam penelitian ini 

dijelaskan betapa pentingnya keluarga dalam memberikan pendidikan 

kepada karena pendidikan yang pertama kali didapatkan oleh anak dari 
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keluarga, sedangkan penelitian ini adalah peran lingkungan tidak hanya 

keluarga objek penelitian lebih luas, peran lingkungan dalam memberikan 

pendidikan kepada anak, tidak hanya keluarga tetapi peran masyarakat 

dan lembaga pendidikan juga diperlukan dalam penelitian ini. 

3. Jurnal penelitian oleh Jito Subianto dengan judul peran Keluarga, 

Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas 

jurnal ini membahas tentang peran lingkungan pendidikan yaitu keluarga, 

sekolah dan masyarakat dalam membentuk karakter, focus penelitian 

adalah pembentukan karakter anak, sedangkan penelitian ini focus 

penelitian adalah keberlangsungan pendidikan anak. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan jenis penlitian ini adalah lapangan. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
4
 

Sedangkan jenis penelitian etnografi adalah jenis penelitian yang untuk 

meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Cirri-ciri 

penelitian etnografi membutuhkan waktu yang lama dan mendalam.
5
 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya 

yaitu penelitian menggunakan latar alami (natural setting), manusia 
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2000), 3. 
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sebagai alat (instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode 

kualitatif, analisis data secara induktif (analisis data kualitatif bersamaan 

dengan proses pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data 

yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi 

proses daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan 

perhatian utama dalam penelitian.
6
 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan 

pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
7
 Untuk itu di dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrument, pengamatan berperan serta (Participant 

Obsevation), sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrument lain 

sebagai peunjang. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah di desa watudandang kecamatan 

prambon kabupaten Nganjuk. peneliti memilih lokasi penelitian ini 

dikarenakan penulis bertempat tinggal di desa watudandang sehingga 

hasil yang di dapatkan lebih alami bersentuhan langsung dengan objek 

dan subyek penelitian. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi 

deskripsi naratif, kalaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan 

suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan 

data, sehingga mengarah kepada generalisasi.8 

b. Sumber data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata 

dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.
9
 Maksud dari 

kata-kata dan tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati dan diwawancarai, sedangkan sumber dan data 

tertulis, foto, serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 

Data-data yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian 

ini bersumber dari orang kunci (key person). Peran orang kunci dalam 

penelitian merupakan hal yang utama, karena dari bantuan dan 

informasi yang mereka berikan, merupakan modal utama peneliti 

dalam memperoleh data dan bahan penelitian. Orang kunci yang 

peneliti maksudkan 

1) Kepala Desa: Kepala Desa merupakan orang pertama yang penulis 

teliti. Karena kepala Desa berfungsi sebagai pemberi ijin 
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penelitian/pembuka jalan dengan responden. Selain itu kepala desa 

juga dapat memberikan rekomendasi dan informasi. 

2) Sekretaris Desa: adalah orang kedua di suatu desa yang berkaitan 

dengan desa  

3) Bapak Rw 10 adalah pihak yang bertanggung jawab atas 

dukungan kepada warga desa untuk menyusun dan melaksanakan 

pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya 

murni masyarakat 

4) Bapak rt 02 adalah pejabat terkecil yang bersentuhan langsung 

dengan warga masyarakat 

5) Guru Sekolah: adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan/ 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. 

6) Siswa: adalah orang yang dapat penulis jadikan sumber penelitian. 

Siswa dapat memberikan informasi mengenai pendidikan 

7) Masyarakat  :adalah orang yang bersentuhan langsung dengan 

keadaan yang ada dilingkungan, hal ini diperlukan untuk 

menambah fakta di lapangan 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Berbagai strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode 

atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. 

Data interaktif berarti ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi 

antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik noninteraktif sama sekali 
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tak ada pengaruh antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber 

data berupa benda, atau sumber datanya manusia atau yang lainnya.
10

  

Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses 

penyidikan, maksudnya kita dapat membuat pengertian fenomena sosial 

secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara 

mempertentangkan, membandingkan, merepleksi, menyusun katalog, dan 

mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan itu merupakan 

penarikan sampel, untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dunia 

sosial, dan kegiatan dilakukan terus dan berulang oleh peneliti lapangan 

kualitatif. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data 

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
11

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan 

data peneliti berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan responden. 

Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini 
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peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan 

hasil penelitin. 

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut 

digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan 

informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi 

pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis 

maksudkan. 

a. Wawancara/ interview  

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.12 

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan 

teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam 

bentuk yang disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). 

Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian 

kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah 

untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks 

mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, 
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tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk 

merekonstruksikan beragam hal 13 

Interview atau wawancara mendalam bertujuan untuk saling 

menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek 

penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan 

mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini 

terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Orang yang 

diteliti juga berhak tahu si peneliti dengan seluruh jati dirinya, mengetahui 

untuk apa tujuan penelitian, mengetahui kegunaan penelitian. Setelah 

orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang 

diperoleh peneliti akan semakin lengkap. 

Proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya 

dilakukan dengan cara tak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui 

secara tepat mengenai apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan 

demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi 

sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dan  

dilaksanakan secara informal. Dengan demikian wawancara ini dilakukan 

dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah 

pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara 

formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang 

banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian 

informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam.14  
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 Sutopo, 68. 
14

 Ibid, 169. 
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Selanjutnya pada tahapan-tahapan wawancara, terbagi menjadi 

beberapa tahapan wawancara. Tahapan pertama, peneliti menentukan 

siapa saja yang akan diwawancarai, hal ini perlu dilakukan karena peneliti 

harus mengetahui siapa saja yang memiliki informasi yang benar dengan 

fokus yang diteliti. Tahapan kedua, peneliti perlu menyesuaikan diri, 

mengetahui, memahami, dan mendalami kepribadian serta karakter 

informan. Dengan mengetahui itu semua agar informan dalam 

memberikan informasi dapat mengalir sesuai dengan yang diharapkan 

oleh peneliti. Tahap ketiga, pada saat mengadakan pertemuan dengan 

informan, peneliti perlu mengetahui dan melihat situasi, kondisi, dan 

konteks, ini perlu dipahami agar proses wawancara bisa disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi informan. Tahap keempat, peneliti harus bisa 

mengusahakan wawancara yang dilakukan dapat menggali informasi 

sebanyak-banyaknya dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus 

penelitian, tetapi dalam proses wawancara peneliti harus bisa menjaga 

kondisi wawancara yang tidak kelihatan formal. 

Wawancara yang dilakukan dalam suasana santai, nyaman, dan 

lancar. Pada proses ini usahakan peneliti jangan sekali-kali memotong 

pembicaraan, dan berusahalah menjadi mitra bicara dan pendengar yang 

baik, sopan, tetapi jadilah pendengar yang kritis. Tahap kelima atau 

terakhir, dalam mengadakan wawancara dengan segala hasilnya, buatlah 

simpulan sementara dan konfirmasikan simpulan itu dengan informan. 

Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang 

diterima peneliti ada kesamaan persepsi. 
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b. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. 

Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian 

dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati 

kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan 

ke dalam bahasa verbal. 

Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”. Melalui observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.15  

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber 

data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta 

rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.16  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.17  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan 
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 Sugiyono, 226. 
16

 Sutopo, 75. 
17

 Arikunto, 229. 
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tersebut berkenaan dengan guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah 

yang sedang memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian yang 

sedang rapat. Observasi nonpartisipan (nonparticipatoy observation) 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati 

kejadian, tidak ikut dalam kegiatan.18  

c. Dokumentasi 

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran 

kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi 

di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa 

kini yang sedang diteliti.19  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.20  

Dokumen merupakan bahan kajian yang berupa tulisan, foto, 

film atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber kajian selain melalui 

wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Menurut Guba and 
                                                           
18

 Sukmadinata, 220. 
19

 Sutopo, 80. 
20

 Sugiyono, 40. 
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Lincoln (1981:235) dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai 

sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, 

dan mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat 

alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan 

ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas 

terhadap kajian yang sedang diteliti.21 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan 

dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. 

Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil 

kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih 

lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah 

Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian ini 

adalah dokumen yang berkaitan dengan letak geografis desa, keadaan 

lingkungan, monografi desa Watudandang rt 10 rw 2. 

6. Tehnik Analisis data 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisi 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktifita dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara 

tuntas, sehingga datanya sampai jenuh.
22

 Adapun langkah-langkah 

analisis data ditunjukkan pada gambar 

                                                           
21

 Moleong, 217. 
22

 Ibid., 337. 
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berikut;

Gambar 1.1 Langkah-langkah Analisis Data Menurut Miles dan 

Huberman 

Keterangan 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data dan selanjutnya 

dan mencarinya bile diperlukan.
23

 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 
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sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaikan data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasrkan apa yang 

dipahami tersebut.
24

 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah analisi data yang terus 

menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
25

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan keandalan 

(reabilitas).
26

 Dalam penelitian kualitatif, criteria utama terhadap data 

hasil penelitian adalah valid, reliable, obyektif. Data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan oleh peeliti dengan data yang sesungguhnya 

                                                           
24

 Ibid., 341. 
25

 Ibid., 345. 
26

 Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, 171. 
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terjadi pada obyek penelitian.
27

 Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat dilakukan dengan pengecekan teknik pengamatan 

yang tekun. Ketekunan pengamat yang dimaksud adalah dengan cara 

menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penelitian laporan 

hasil penelitian. Tahap penelitian tersebut adalah 

1. Tahap Pra Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa disain penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum ke lapangan, yakni dimana peneliti mempersiapkan diri 

sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya bersifat fleksibel, 

termasuk ketika terjun ke lapangan. Sekalipun peneliti memakai 

metedologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah 

pada waktu penelitian sudah dilakukan.
28

 

Tahap ini meliputi: menyusun rancangan, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

persoalan etika penelitian.
29

  

                                                           
27

 Sugiyono, Metodologi Penelitian, 363. 
28

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R dan D (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), 270. 
29

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127-134. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, persiapan diri memasuki lapangan, berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data, pada bagian tahap analisis data ini terdiri dari: 

a. Konsep dasar analisis data 

Hal ini akan mempersoalkan pengertian, waktu pelaksanaan, 

maksud, tujuan dan kedudukan analisis data. 

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

Sejak menganalisis data dilapangan, peneliti sudah mulai 

menemukan tema dan hipotesis. Namun, analisis yang dilakukan lebih 

intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam, dan lebih 

ditelaah lagi dengan menggabungkannya dengan data dari sumber-

sumber lainnya. 

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

Sesudah memformulasikan hipotesis, peneliti mengalihkan 

pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah 

hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data yang benar. Dalam hal 

demikian, peneliti akan mengubah atau membuang beberapa hipotesis. 
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d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitain tidak terlepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan 

melaporkan hasil penulisan merupakan suatu tuntunan mutlak bagi 

peneliti. Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap berpegang teguh pada 

etika penelitian, sehingga ia membuat laporan apa adanya, obyektif, 

walaupun dalam banyak hal ia akan mengalami kesulitan.
30

 

I. Sitematika Pembahasan 

Bab satu berisi pendahuluan, bab ini berfungi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan penelitian, yakni meliputi 

latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua kajian teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu 

tentang pengertian pengertian pendidikan dan peraan lingkungan terhadap 

kelangsungan pendidikan. Landasan teori yakni mengemukakan pendapat para 

ahli yang mendasari pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka toeritik ini 

pembahasannya meliputi: kajian tentang pendidikan dan peran lingkungan, 

peran keluarga dan peran lembaga pendidikan  terhadap pendidikan.   

Bab tiga berisi temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang 

lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah terhadap 

keberlangsungan pendidikan di desa watudandang kec. Prambon kab. 

Nganjuk, gambaran umum desa watudandang kec. Prambon kab. Nganjuk 
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sejarah, letak geografisnya, keadaan lingkungan, sarana dan prasarana 

watudandang kec. Prambon kab. Nganjuk. Serta data khusus yang 

mendeskripsikan data tentang peran lingkungan keluarga, lingkungan sosial 

dan lingkungan sekolah terhadap keberlangsungan pendidikan anak di rt 02 rw 

10 desa watudandang kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk. 

Bab empat berisi analisis data yang berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan dilapangan, yaitu: analisis data tentang peran 

lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah terhadap 

keberlangsungan pendidikan anak di rt 02 rw 10 desa watudandang kecamatan 

Prambon kabupaten Nganjuk 

Bab lima berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan 

dan saran. 

 


