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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk 

mendeskripsikan tentang pengembangan program pelatihan  pengasuhan anak di 

Panti Asuhan Se-Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan ADDIE 

Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pendekatan ini 

dimodifikasi sehingga tidak ada tahap implementasi karena kondisi lapangan yang 

tidak memungkinkan untuk diadakannya tahap implementasi.  

Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. 

Tahapan model ADDIE yaitu analisis, perancangan, pengembangan, 

implementasi, dan evaluasi (Pardomuan, 2014). Model ADDIE merupakan 

pendekatan yang bisa untuk digunakan dalam pengembangan program pelatihan 

pengasuhan anak di Se-Kota Bandung.  

 

B. Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah ahli pelatihan, ahli 

pendidikan anak dan pengelola Panti Asuhan.  Partisipan pengelola Panti Asuhan 

terdiri dari Panti Asuhan bayi sehat dan Panti Asuhan Al-Fien.  Sumber data 

penelitian ini adalah lima orang yang terdiri dari: 

Tabel 3.1 Identitas Validator 

No Validator Jumlah 

1 Pengelola Panti Asuhan  2 
2 Ahli pelatihan  1 

3 Ahli pendidikan anak 2 
Total 5 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah Panti Asuhan Se-Kota Bandung dan sampel 

dalam penelitian ini adalah dua Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Bayi Sehat dan 

Panti Asuhan Al-Fien. Penelitian ini menggunakan sampel purposive. Alasan 

pemilihan sampel dikarenakan Panti Asuhan bayi sehat dan Al-Fien memiliki anak 

usia 3-5 tahun.  



40 

 

 

Sulastri, 2016 
PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN PENGASUHAN ANAK USIA 3-5 TAHUN DI PANTI ASUHAN 
SE-KOTA BANDUNG  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan sebagai kegiatan studi pendahuluan kepada pengelola 

Panti Asuhan  dengan maksud untuk menemukan masalah yang ada di Panti 

Asuhan Se-Kota Bandung. Tujuan wawancara untuk mendapatkan data awal 

mengenai analisis kebutuhan pengembangan program pelatihan pengasuhan anak. 

2. Expert Judgment 

Expert Judgment  dilakukan untuk memvalidasi dan menilai kelayakan 

program pelatihan pengasuhan anak usia 3-5 tahun. Program yang telah dirancang 

divalidasi kepada ahli pendidikan anak, pelatihan, dan pengelola Panti Asuhan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Insrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Wawancara dengan menggunakan daftar ceklist 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data awal mengenai 

teknis program pelatihan yang sudah ada dan menemukan masalah mengenai 

pelatihan pengasuhan anak kepada pengelola Panti Asuhan. Pedoman wawancara 

berupa butir pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada pengelola Panti 

Asuhan.  Daftar ceklist dilakukan ketika melakukan wawancara kepada pengelola 

Panti Asuhan untuk mengetahui studi pendahuluan dan tujuannya  untuk 

menganalisis program yang sudah ada di Panti Asuhan.  

2. Format Validasi  

Format validasi merupakan alat pengumpul data yang berisi beberapa 

pertanyaan yang ditujukan kepada para validator. Pertanyaan yang diajukan 

berkaitan dengan pengembangan program pelatihan pengasuhan anak di Panti 

Asuhan. Hasil dapat yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan oleh 

para validator.  

Format validasi ini menggunakan skala Guttman yaitu skala yang dibuat 

dalam bentuk checklist. Jawaban yang dibuat diberikan skor tertinggi satu dan 

skor terendah nol. Jawaban setuju akan diberikan skor 1 dan jawaban tidak setuju 
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akan diberikan skor 0. Skala pengukuran ini berupa jawaban tegas “Setuju-Tidak 

Setuju”. (Sugiyono, 2014). 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, peneliti membuat perencanaan mengenai gambaran 

detail mengenai proses penelitian yang akan diteliti. Persiapan tersebut berupa: 

a. Menentukan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diadakan proses 

bimbingan dengan dosen pembimbing. 

b. Menetapkan lokasi berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti.  

c. Melakukan studi pendahuluan dan perizinan melalui wawancara kepada Panti 

Asuhan bayi sehat dan Panti Asuhan Al-Fien. 

d. Menyusun BAB I yaitu Pendahuluan, rumusan masalah, identifikasi masalah, 

tujuan, manfaat, dan struktur organisasi skripsi. 

e. Melakukan studi pustaka dalam mencari dasar teori dalam melaksanakan 

penelitian. 

f. Membuat instrumen penelitian berupa program pelatihan pengasuhan anak 

guna memudahkan peneliti menggunakan data dan informasi. 

2. Tahap Pelaksanaan  

 Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke Panti Asuhan guna mendapatkan 

data melalui proses expert judgment untuk menjawab permasalahan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap pelaksanaan ini dilakukan beberapa 

tahapan yaitu: 

a. Penyebaran instrumen  penelitian berupa program pelatihan pengasuhan anak 

dan format validasi kepada 5 validator. 

b. Mencatat, merekam data yang diperoleh dari hasil expert judgment. 

c. Menganalisis data yang diperoleh 
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3. Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan 

semua data dan informasi yang diperoleh, diolah dan membuat pelaporan yang 

sesuai dengan sistematika dalam melakukan penelitian.  

 

G. Analisis Data 

Hasil data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dan expert judgment 

disusun secara terperinci. Langkah-langkah analisis data yaitu mengumpulkan 

seluruh data hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori. 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dibuat kesimpulan sehingga diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada Panti Asuhan yang ada Se-Kota Bandung.    

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan diantaranya 

(Sugiyono, 2014): 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang terkumpul dari wawancara dan daftar ceklis selanjutnya direduksi.  

diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan lebih rinci. Mereduksi data dalam 

penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada 

hal-hal yang paling penting, memilih data yang tidak dianggap penting sehingga 

tercipta gambaran yang lebih terarah mengenai hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

  Data yang telah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendispaykan data. 

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan dari data yang diambil dari catatan lapangan dan expert judgment.  

3. Persentase dan penafsiran data  

   Pengolahan data yang digunakan adalah menjabarkan hasil perhitungan 

persentase dari penyebaran frekuensi jawaban setiap item sesuai jawaban yang 

terkumpul. Perhitungan statistik sederhana dilakukan untuk mengolah data untuk 

menghitung jawaban dalam format validasi yang dihitung dalam jumlah 

persentase. Data wawancara disajikan setelah data format validasi dihitung, data 

hasil wawancara dipresentasikan sesuai dengan hasil pengolahan data.  
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Rumus yang digunakan yaitu:  

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 100   (Moch. Ali, 1985, hal 184) 

Keterangan  
𝑝         : Persentase (jumlah persentase yang dicari) 

𝑓   : Frekuensi 

𝑛         : Jumlah responden 

100%  : Bilangan tetap 
 

     Langkah selanjutnya setelah data diperoleh adalah dilakukan penafsiran data 

atau penafsiran data dengan kriteria persentase. Kriteria penafsiran data penelitian 

ini menurut Ridwan (2010) adalah: 

81% - 100% : Sangat Layak 

61% - 80%  : Layak 
41% - 60% : Cukup Layak 
21% - 40% : Kurang Layak 

0% - 20% : Tidak Layak 
 

Kriteria kualifikasi penilaian disesuaikan dengan penelitian yang akan 

peneliti laksanakan, penjelasan kualifikasi sebagai berikut: 

81% - 100 % : Program pelatihan pengasuhan anak sangat layak untuk  

                           digunakan pada pelatihan.  

61% - 80 % : Program pelatihan pengasuhan anak layak untuk digunakan 

                           pada pelatihan. 

41% - 60 % : Program pelatihan pengasuhan anak cukup layak untuk  

                           digunakan pada pelatihan. 

21% - 40 % : Program pelatihan pengasuhan anak kurang layak untuk  

                           digunakan pada pelatihan. 

0% - 20% : Program pelatihan pengasuhan anak tidak layak untuk  

                           digunakan pada pelatihan.  

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang berasal dari data expert judgment yang telah 

dilakukan adalah  berupa pengembangan program pelatihan pengasuhan anak 

yang sesuai dan layak digunakan di Panti Asuhan.   


