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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  penelitian kualitatif 

adalah cara satu kelompok seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi 

sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan membuat 

pengalamannya dapat diakses orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesadaran orang tua Murid Taman Kanak-Kanak AL-Insan Amalia 

Desa Toari Kecematan Poleang Barat Kabupaten Bombana.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada orang tua murid Taman Kanak-Kanak al- 

Insan Amalia didesa Toari Kecamatan Poleang barat, Kabupaten bombana, Tahun 

2018 Adapun waktu penelitian ini terhitung setelah proposal ini dinyatakan layak 

untuk di lanjutkan dengan waktu kurang lebih 3 bulan. 

 

C. Subjek Penelitian 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Orang tua 

murid Taman Kanak-Kanak Al-Insan Amalia berjumlah 15 orang tua Desa Toari 

Kecamatan Poleang barat. 
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D. Tehnik Pengumpulan Data   

 

1. Observasi 

 

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi 

dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode yang digunakan 

dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya peneliti mengadakan pengamatan 

langsung di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat. Observasi dalam penelitian 

ditujukan untuk memperoleh data-data tentang Peningkatan kesadaran orang tua 

Murid Taman Kanak-Kanak Al Insan Amalia dalam  pendidikan anaknya , faktor-

faktor yang mempengaruhi kurangnya minat pendidikan anak, dan upaya orang 

tua dalam memberikan pendidikan anak di Desa Toari  Kecamatan Poleang Barat.  

2. Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara 

lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan 

secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Kepada Orang tua Murid Taman 

Kanak-Kanak Al Insan Amalia Deasa Toari kecamatan Poleang Barat  untuk 

mengetahui  kesadaran orang tua murid  dalam Pendidikan Taman kanak kanak  

Al Insan Amalia di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat . 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya. Metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen 

atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Metode dokumentasi 



36 

 
 

diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam 

metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang 

relevan dengan penelitian ini.  

Dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan 

data-data yang ada di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat dan data dari kepala 

desa tersebut mengenai jumlah penduduk, letak geografis dan keadaan sosial 

penduduk. 

E. Tehnik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini 

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model triangulasi data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus-menerus dan sampai tuntas. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion  

drawing/verification. 
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1. Data Reduction (reduksi data) 

 

Skema model gambar interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles Hubermen ( Sugiono, 2014)  

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan suatu kegiatan 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis di 

lapangan. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema da polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih 

mudah dikendalikan. 

2. Data Display (penyajian data) 

 

Di dalam penelitian ini, data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang 

berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan 

sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan 

kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, proses penyajian data 

Reduksi data  

Penyajian data  

Penarikan 

simpulan ferivikasi 

Pengumpulan data  
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ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. 

3. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) 

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus 

selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan, maupun setelah selesai di 

lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk 

mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, 

baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain 

yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan. Mengacu pada 

pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian ini dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sampai pada titik jenuh. 

Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, display data, 

reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

F.  Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut  Sumaryanto agar penelitian  kualitatif  menjadi penelitian  yang  

disiplin/ilmiah,maka data/dokumen yang diperoleh perlu diperiksa  keabsahannya.  

Kriteria derajat kepercayaan  menuntut  suatu penelitian agar dapat dipercaya 

oleh pembaca dan dapat dibuktikan oleh orang-orang yang menyediakan   

informasi yang  dikumpulkan selama  penelitian berlangsung. Terdapat  tujuh  

teknik  yang  dapat  digunakan  oleh  peneliti  untuk  memastikan derajad 

kepercayaan dari data kualitatif yang diperoleh, yaitu:(1)perpanjangan 

keikutsertaan (prolonged engagement), (2) kekuatan pengamatan (persistent 

observation),   (3)  triangulasi,   (4)  pemeriksaan   sejawat  (peer  debriefing),   
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(5) analisis kasus negatif, (6) pengecekan kecukupan referensi (referencial 

adequacy checks), (7) pengecekan anggota (member checking)
28

 

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, 

yaitu verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai sumber menggunakan 

multi-metode dalam pengumpulan  data. Triangulasi dapat dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. 

Moleong  menyebutkan bahwa: 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk   keperluan   pengecekan   

atau   sebagai   pembanding   terhadap   data   itu. Triangulasi  yang  dipakai  

adalah  alat  triangulasi  dengan  sumber  yang membandingkan  dan mengecek  

balik derajat kepercayaan  suatu informasi  yang diperoleh   melalui   alat  yang  

berbeda   alam  metode  kualitati.
29

 

Tringulasi data ini dapat di capai dengan cara: 

1. Membandingkan data angket dengan data hasil observasi dan wawancara.  

2. Membandingkan dengan apa yang di katakan informan di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi  

3. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian dan 

apa yang dikatakannyaq sepanjang waktu. 

4. Membandikan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

seeseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

memiliki latar belakang yang berlainan. 

                                                             
28

 Sumaryanto Totok, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan 

Seni.( Semarang: UNNES Press 2007),h.113 
29

 Moleong , http://www.scribd.com/doc/60442348/27/J-Moleong-2002-h.78 
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5. Membandingkan dengan suatu hasil dokumen yang masih berlaku  

Triangulasi menurut Sugiono terdiri atas. 

1.Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui  beberapa  sumber.  Pengecekan  data  kepada  sumber  

penelitian  yaitu guru dan siswa untuk mengetahui  strategi  apa yang 

digunakan  guru sebagai usaha dalam mengembangkan pendidikan karakter di 

taman kanak-kanak. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Pertama menggunakan teknik observasi 

dan kedua menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 

3.Triangulasi Waktu 

Triangulasi  ini dilakukan  untuk mengetahui  kredibilitas  data yang 

diperoleh dengan cara mengecek atau melakukan wawancara kembali dengan 

waktu atau situasi  yang  berbeda   dari  wawancara   yang  sebelumnya   telah  

dilakukan. Misalnya sebelum proses pembelajaran  dilakukan  dan setelah 

proses pembelajaran dilakukan atau pada hari pertama dan hari berikutnya. 

Penelitian  ini menggunakan  triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  yang 

digunakan tidak untuk membandingkan  secara keseluruhan,  tetapi peneliti 

hanya menggunakan perbandingan sebagai berikut : 

a).  Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. 

b).  Membandingkan   hasil  wawancara dengan isi dokumentasi yang berkaitan 
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Peneliti  melakukan  perbandingan  data  yang  telah  diperoleh  yaitu  data-data 

primer dilapangan yang akan  dibandingkan  dengan   data-data   sekunder. 

Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data observasi lapangan 

dengan data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dan 

dipercaya.


