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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

Pada bagian ini peneliti memaparkan secara terperinci metode penelitian 

yang digunakan dalam melakukan penelitian “Perspektif anak tentang pengasuhan 

orangtua di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang”. Dalam BAB ini akan 

disampaikan mengenai jenis penelitian, lokasi atau tempat dan waktu penelitian, 

sumber data, teknik dan instrument pengumpulan data, keabsahan data, dan 

analisis data. 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam 

melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu 

kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan jenis studi kasus, metode ini digunakan untuk memberi 

pemahaman serta mengeksplorasi berdasarkan makna yang ditemukan dari 

sejumlah individu atau kelompok yang memiliki suatu masalah sosial atau 

masalah kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Peneliti memilih jenis penelitian studi 

kasus karena peneliti berusaha menemukan makna, serta memperoleh pemahaman 

secara mendalam, dalam penelitian ini khususnya mencakup perspektif anak 

tentang pengasuhan orangtua.  Penelitian akan dilaksanakan secara ilmiah dengan 

menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan wawancara, hasil gambar, 

pengamatan, pengumpulan data, analisis data, serta pelaporan hasil.  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di RA MANDA yang beralamatkan di Jl. Koptu 

Suyono Rt 02 Rw 05 Wonosari Ngaliyan Semarang. Subjek penelitian adalah 

anak kelompok B 1. Pemilihan tempat penelitian tersebut berdasarkan beberapa 

pertimbangan berikut RA tersebut memiliki orangtua dari berbagai kalangan 

sosioekonomi, pendidikan,  pekerjaan yang berbeda, serta letak lokasi sekolah 

yang berada di lingkungan masyarakat padat penduduk dan pusat perindustrian. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 hingga Juni 2019 sampai 

menghasilkan data yang jenuh.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu data 

primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan bersumber dari gambar, 

wawancara,  dan observasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menentukan informan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive, dimana informan 

merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan 

dilokasi. 

Subjek penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik purposive 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, untuk mendapatkan data dan informasi 

maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive atau sengaja 

dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang 
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yang terlibat atau mengalami proses pengalaman yang bersinggungan langsung 

dengan pelaksanaan pembelajaran di RA MANDA. Maka dari itu berikut 

penjabaran dari sumber data beserta informannya: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang secara langsung memberikan 

informasi kepada peneliti terkait dengan perspektif anak-anak dalam pengasuhan 

orangtua. Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 

lima anak-anak kelompok B (usia 5-6 tahun) sebagai subjek yang diamati tentang 

perspektif anak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data skunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Gambar anak-anak sebagai representasi pemikiran dari anak-anak sendiri. 

b. Catatan lapangan guna sebagai catatan yang muncul dari isi gambar anak. 

c. Rekaman atau foto terkait perspektif anak-anak tentang pengasuhan orangtua. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi 

mengenai perspektif anak tentang pengasuhan di RA MANDA Wonosari 

Ngaliyan Semarang yaitu melalui gambar, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 
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1. Gambar 

Metode yang dipilih yaitu menggambar, karena menggambar adalah cara 

bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat tentang kehidupan 

anak secara non verbal (Oaklander 1978:67). Einarsdottira (2009:217) 

menjelaskan bahwa menggambar merupakan pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengetahui perspektif anak pada anak usia 4-6 tahun dari gambar anak. 

Sekelompok anak B di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang diminta 

untuk membuat gambar yang berkaitan dengan interaksi anak dengan orangtua 

dengan menyesuaikan tema saat pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara  adalah  bentuk perbincangan,  seni  bertanya  dan  mendengar. 

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal 

secara mendalam. Teknik wawancara akan ditujukan pada anak-anak untuk  

menemukan informasi secara detail. Berikut ini kisi-kisi pedoman wawancara. 

Tabel 1.  Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek Sub aspek Wawancara 

1. Dukungan /respon 

(Responsiveness) 

Memberikan dukungan pada anak   

  Memberi penghargaan /pujian pada 

keberhasilan anak 

 

  Memperhatikan kebutuhan anak  

2. Tuntutan/ kontrol 

(Demandingeness) 

Kontrol ketat terhadap aktivitas anak  

  Peraturan yang dibuat orangtua harus 

dipatuhi 

 

  Menuntut anak untuk melakukan 

kegiatan tindakan sesuai dengan yang 

ditentukan 

 

  Memberikan ancaman kepada anak  
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3. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan 

pengamatan terhadap segala fenomena di lapangan, seperti lingkungan anak, 

aktifitas, perilaku, percakapan serta interaksi mengunakan semua alat indera untuk 

mengamati segala aktivitas selama observasi berlangsung (Creswell, 2015:231). 

Kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah mengamati, 

mencatat, dan merekam atau mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

maksud penelitiannya. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati 

prespektif anak-anak tentang pengasuhan orangtua. Pada proses ini, peneliti 

menggunakan gambar anak, kamera, alat perekam, dan alat tulis. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan cara 

untuk  memperoleh  data  tentang  catatan  atau  rekaman  peristiwa  yang  sudah 

terjadi. Dokumen mempresentasikan sumber yang baik untuk data teks (kata) 

untuk penelitian kualitatif (Creswell, 2015: 441). Beberapa bentuk dokumen 

dalam penelitian ini gambar anak. 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan tiga pedoman dalam penelitian ini, 

yaitu: (1) gambar anak dan catatan lapangan yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpulan data untuk dilakukan analisis lebih lanjut, (2) wawancara 

terstruktur. Ini khusus dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan data di 
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lapangan, dan (3) alat dokumentasi antara lain kamera, alat perekam, dan alat 

tulis. 

E. Keabsahan Data 

Proses pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini merupakan 

bagian yang terpenting untuk mengetahui keabsahan dari hasil yang telah di teliti. 

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik alat untuk pengecekakan data dari 

berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017: 189). 

Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

waktu yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan 

waktu yang berbeda. Bila dari hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga mendapatkan data yang pasti.     

F. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. 

Miles dan Huberman (dialihbahasakan oleh Rohidi, 2008:15-16) mengemukakan, 

“Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” 

Data dalam penelitian yang akan penulis lakukan akan dianalisis dengan 

menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 

14) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data 

condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau 



67 
 

verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada 

proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan 

(simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming). 

Data tersebut diperoleh dari hasil gambar, observasi, wawancara, serta 

dokumentasi kemudian data dijabarkan atau memilah dan dimasukkan ke dalam 

kategori yang berkaitan tentang perspektif anak tentang pengasuhan di RA 

MANDA serta ditarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif dan tabel. Bertujuan 

data dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. 

Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan 

Saldana (2014: 14) yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles, 

Huberman dan Saldana (2014: 14) 

 

1. Data Collection (Koleksi/Pengambilan Data) 

Koleksi data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang 

sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka peneliti 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang 

Pengumpulan data 

Kondensasi data 

Penyajian data 

Menarik simpulan/ 

verifikasi 
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dikoleksi dalam penelitian ini berkaitan dengan perspektif anak tentang 

pengasuhan orangtua di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang. Data 

tersebut diperoleh dari hasil gambar, wawancara, dan observasi 

2.Data Condensation (Kondensasi Data) 

Miles dan Huberman (2014: 10) “Data condensation refers to the process of 

selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that 

appear in written-up field notes or transcriptions”. Dalam kondensasi data 

merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan 

maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.   

a. Selecting 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:18) peneliti harus bertindak 

selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-

hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, 

informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang 

berhubungan dengan perspektif anak tentang pengasuhan orangtua dikumpulkan 

pada tahapan ini. Penulis mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk 

memperkuat penelitian. 

b. Focusing   

Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 19) menyatakan bahwa memfokuskan 

data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, penulis memfokuskan data 

yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan 

kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang 
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berdasarkan rumusan masalah. Fokus data pada penelitian ini yaitu perspektif 

anak tentang pengasuhan orangtua. 

c. Abstracting   

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada 

tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan 

kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan perspektif anak tentang 

pengasuhan orangtua sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data 

tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.    

d. Simplifying dan Transforming  

Data dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini selanjutnya 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti 

menyimpulkan data yang berkaitan dengan perspektif anak tentang pengasuhan 

orangtua. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Data display atau penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk uraian teks yang bersifat deskriptif dan tabel. Penyajian data dalam bentuk 

uraian teks yang bersifat deskriptif  akan penulis gunakan untuk memaparkan 

hasil analisis data mengenai perspektif anak tentang pengasuhan orangtua melalui 

gambar anak. Sedangkan penyajian data dengan menggunakan tabel peneliti 
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gunakan untuk mengklasifikasikan perlakuan orangtua, perilaku anak, dan pola 

pengasuhan yang ditemukan dalam penelitian. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data yang 

berasal dari kegiatan wawancara, dokumentasi, serta observasi pada saat 

melaksanakan kegiatan lapangan. Kesimpulan yang dibuat berisi perspektif anak 

tentang pengasuhan orangtua di RA MANDA Wonosari Ngaliyan Semarang.  

  

 


