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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Seorang peneliti dalam melakukan penelitian, harus menentukan metode 

penelitian yang akan digunakan dan membuat suatu desain penelitian agar penelitian 

yang dilakukan lebih terarah pada permasalahan yang hendak diteliti. 

 Untuk memperoleh data guna menjawab permasalah  penelitian seperti yang 

dikemukakan diatas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Alasan peneliti menggunakan desain penelitian metode deskriptif dikarenakan  

dengan memiliki beberapa pertimbangan, yaitu metode kualitatif menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden dibandingkan dengan metode 

kualitatif yang menggunakan tangan kedua sebagai alat peneliti seperti angka-angka. 

Metode kualitatif ini juga cocok untuk penelitian tingkatan sosialisasi anak di day care 

karena peneliti akan mendapatkan data dari tangan pertaman narasumber dan bisa ikut 

terjun langsung ke lapangan dalam penelitian partisipatif. 

 Menurut Sugiono (2008, hlm. 205) mengemukakan bahwa: 

Pendekatan penelitian kualititif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument 
kunci, tehnik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan, analisis, data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi). 

 

Banyak fenomena sosial yang tidak bisa dipahami hanya dengan menghiitung data 

statistik. Oleh sebab itu peneliti harus mendengarkan secara langsung apa yang diucapkan 

dan dilakukam oleh subjek atau informan penelitian secara intensif sehingga 

mendapatkan data yang relevan denga  kebutuhan. Penelitian ini akan mencari tahu 

bagaimana proses sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian di day care Taman 

Isola Bandung, apakah proses sosialisasi dapat meningkatkan kemandirian, hambatan dan 

daya dukung proses pengasuhan dalam peran pembinaan kemandirian, serta upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan kemandirian 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulakan data dengan cara terjun langsung 

kelapangan kemudian melakukan wawancara mendalam dengan para pengurus, 

pengasuh, dan anak asuh, melakukan partisipatif dengan cara mengikuti kegiatan 

keseharian di day care, melakukan studi literatur dengan cara menelaah buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian, serta 

melakukan dokumentasi dari semua kegiatan penelitian di lapangan. Setelah 

mendapatkan data peneliti melakukan uji keabsahan data dengan melakukan member 

check dan triangulasi data dari data yang didapatkan. Setelah melakukan uji keabsahan 

data peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam 

bentuk deskriptif. Dengan demikian peneliti akan dapat menemukan gambaran mengenai 

tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian di day care. 

 

3.2 Pertisipan dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Partisipan 

 Partisipan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

berkaitan dengan day care Taman Isola UPI, yaitu pengurus anak di day care, pengasuh 

anak di day care, serta anak asuh day care yang dalam hal ini akan membeerikan 

informasi mengenai yaitu tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian. 

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yakni, informan pokok atau 

informan kunci yang akan menjadi informan utama dalam penelitian serta informan 

pangkal atau informan pendukung. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 3.1 

Data Informan Pokok dan Informan Pangkal 

 

Informan pokok Informan pangkal 

 Pengurus Day 

Care Taman 

Isola 

Universitas 

 Pengasuh Day 

Care Taman 

Isola Universitas 

Pendidikan 
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Pendidikan 

Indonesia 

 

Indonesia 

 Anak asuh Day 

Care Taman 

Isola Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2017) 

Informan penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan pokok. 

Informan pokok merupakan orang-orang yang menjadi sumber utama yang memberikan 

keterangan tentang penelitian ini. Sedangkan informan pangkal adalah orang-orang yang 

menerima pengetahuan dari informan pokok dan diharapkan dapat memberikan 

keterangan dalam penelitian.  Informan pokok dalam penelitian ini adalah pengurus Day 

Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia, hal ini dipilih karena mereka 

merupakan orang berperan penting dalam mengurus anak dan telah lama bekerja di Day 

Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia. Berdasarkan hasil observasi awal, 

dengan kata lain pengurus Day Care tepat untuk dijadikan narasumber utama karena 

memiliki informasi tentang tigkatan sosialisasi anak serta pembinaan kemandirian anak. 

Adapun Pengasuh Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia 

dipilih sebagai informan pangakal karena akan dijadikan sarana crosscheck dari tingkatan 

sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian. Pemilihan Pengasuh Day Care Taman 

Isola Universitas Pendidikan Indonesia karena mereka yang dekat dan mengetahui 

keseharian anak tentang cara bersosialisasi serta mereka juga berperan dalam menumbuh 

kembangkan dan melatih kemandirian pada anak. 

Anak asuh Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia dipilih 

sebagai informan pangkal karena ia dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

bagaimana kegiatan keseharian yang dilakukan dari pagi sampai sore, sehingga tingkatan 

sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian akan terungkap dari sudut pandang lain.  
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Adanya pembagian dua informan ini maka, penelitian ini diharapkan dapat 

menyajikan data yang valid tentang Tingkatan Sosialisasi Anak di Day Care Sebagai 

Pilar Pengganti Peran Orang Tua dalam Pembinaan Kemandirian Anak. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Jln. Senjaya Guru No. 3, kampus Universitan 

Pendidikan Indonesia. Alasan lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian, karena 

mayoritas anak yang dititipkan di Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan 

Indonesia merupakan anak dari pegawai serta staff yang bekerja di Universitas 

Pendidikan Indonesia. Selain itu keberadaan Universitas Pendidikan Indonesia di kota 

modern Bandung menjadi tempat yang strategis bagi keluarga yang akan menitipkan 

anaknya di Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia karena berada di 

wilayah sekitar kampus yang berada di pusat kota. 

Gambar 3.1 

Denah Lokasi Day Care Taman Isola UPI 

 

(Sumber: Day Care Taman Isola UPI) 

3.3 Instrumen Penelitian 



76 
 

Annur Yusi, 2017 
TINGKATAN SOSIALISASI ANAK DI DAY CARE SEBAGAI PERAN PENDAMPING ORANGTUA DALAM PEMBINAAN 
KEMANDIRIAN ANAK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Penggunaan istrumen pada penelitian kualitatif tidak bersifat terstruktur dan baku, 

peranan peneliti sangatlah penting. Karena peneliti akan menggali lebih dalam makna 

yang mendasari tingkah laku manusia, semakin baik proses wawancara yang dilakukan, 

maka semakin mudah peneliti memperoleh jawaban dari narasumber. Menurut Suyanto 

dalam Sutinah (2005, Hlm. 172) mengatakan bahwa “pada penelitian kualitatif seorang 

peneliti berfungsi sebagai instrument, maka dari itu perlu diperhatikan sebelum dan pasa 

saat pengumpulan data, mencari key informan yang akan dijadikan sumber informasi”. 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualititif 

yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya akan 

diperjelas, maka dapat dikembangkan suatu instrument. Adapun instrument alat yang 

peneliti gunakan selama penelitian berlangsung antara lain: 

a. Daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara dengan narasumber data 

yaitu pengurus, pengasuh, dan anak di Day Care Taman Isola UPI mengenai 

kemampuan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian. 

b. Alat perekan atau HP (handphone) yang digunakan peneliti untuk merekan segala 

bentuk percakapan-percakapan yang dilakukan dengan informan selama penelitian di 

Day Care Taman Isola UPI mengenai proses sosialisasi anak dalam pembinaan 

kemandirian yang terjadi, tujuannya agar mendapat informasi yang didapatkan lebih 

maksimal. 

c. Buku catatan dan buku tulis yang digunakan peneliti ketika mendapatkan informasi-

informasi penting selama penelitian berlangsung. 

d. Kamera yang digunakan peneliti untuk mendokumentasikan setiap moment-moment 

penting yang terjadi selama penelitian berlangsung di Day Care Taman Isola UPI. 

3.4 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menghimpun data yaitu melalui 

observasi partisipasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data, penghimpun dan memeroleh data yang tepat dan valid. 
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3.4.1 Observasi Partisipasi 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan alasan peneliti 

diharapkan mendapatkan data yang akurat tentang tingkatan sosialisasi anak dalam 

pembinaan kemandirian dengan cara terjun langsung kelapangan dan  bertemu dengan 

informan secara langsung. 

 Pada penelitian ini peneliti melakukan beberapakali penelitia. Pertama peneliti 

melakukan observasi partisipasi pada bulan Februari 2017 dengan langsung turun ke 

lapangan dan melakukan pengamatan di Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan 

Indonesia. Observasi diawali bertanya kepada pengurus Day Care Taman Isola 

Universitas Pendidikan Indonesia tentang berapa banyak anak yang ditipkan di day care, 

dari tentang usia berapa anak mulai dititipkan, kemudian observasi kedua pada bulan 

Maret 2017 mulai mengobservasi tentang tingkatan sosialisasi anak dalam 

pengembangan kemandirian dengan cara terjun langsung ke lapangan mengikuti 

keseharian anak asuh di day care dan berusaha ikut dalam kegiatan mereka.  

 Hasil dari kedua observasi adalah anak asuh Day Care Taman Isola Universitas 

Pendidikan Indonesia memiliki tingkatan sosialisasi yang berbeda dalam cara mereka 

bersosialisasi dengan temannya maupun pengasuhnya. Begitu pula dengan kemandirian 

setiap masing-masing anak ada yang sudah terbiasa melakukan kebutuhannya sendiri, 

tetapi ada juga yang masih dibimbing dan dibantu oleh para pengasuh. 

 Adapun dalam observasi partisipasi ini peneliti mengguanakan alat bantu yang 

yang diperlukan untuk membantu proses yang telah disiapkan oleh peneliti yaitu 

handphone untuk merekam ataupun mendokumentasikan aktifitas atau kejadian yang 

diperlukan dalam penelitian, serta kamera yang berfungsi untuk memotret kejadian-

kejadian yang penting. Selain itu peneliti juga menyiapkan buku catatan kecil guna 
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mencatat hal-lah yang penting. Observasi merupakan pengamatan langsung kelapangan 

yang kemudian dicatat serta sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan cara 

pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan penginderaan terhadap suatu 

objek yaitu masyarakat. 

3.4.2 Wawancara Mendalam 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam guna 

menggali informasi kepada narasumber dengan pertimbangan agar mendapatkan data 

informasi tentang tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian langsung dari 

tang pertama bukan dari tangan kedua seperti angka-angka dan kuesioner, sehingga 

keabsahan datanya sangat asli. 

  Pada penelitian pertama peneliti melakukan wawancara pra-penelitian pertama 

dengan sengaja mendatangi  Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia 

untuk mencari informasi tentang anak asuh yang dititipkan di day care pada bulan 

Februari. Kemudian wawancara dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap 

pengurus Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia untuk menentukan 

informan pokok secara purposive, yaitu pengurus yang berperan penting dalam 

mengajarkan anak dalam bersosialisasi dan dalam hal pembinaan kemandirian pada anak, 

wawancara ini berlangsung bulan Maret 2017. 

 Setelah menentukan informan pokok, peneliti melakukan wawancara terhadap 

pengasuh anak di Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia yang 

membahas seputar tingkatan sosialisasi anak, kegiatan pengasuhan anak, hambatan dan 

daya dukung proses pengasuhan anak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam mangasuh anak.  

 Untuk selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pangkal yang 

lain yaitu kepada anak asuh Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia. 

Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang didapatkan dari pengurus serta 

pengasuh Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia, selain itu wawancara 
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ini dilakukan untuk memperjelas gambaran pengasuhan dilihat dari sisi anak asuh, yaitu 

membahas mengenai kegiatan yang dilakukan dalam keseharian dan  bagaimana 

pandangan dari anak asuh terhadap para pengasuh. Penelitian ini berlangsung pada bulan 

Maret 2017. 

 Dengan demikian pada penelitian ini terdapat tiga wawancara dengan narasumber 

yang berbeda, yaitu dengan pengurus, pengasuh, serta anak Day Care Taman Isola 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.4.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena dinilai oleh 

peneliti mampu memperkuat dan mendukung keaslian data dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan pada penelitian tentang tingkatan sosialisasi anak dalam 

pembinaan kemandirian. 

 Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertama mencari 

data tentang jumlah dan tingkatan usia anak di Day Care Taman Isola Bandung. Langkah 

yang peneliti lakukan adalah dengan mengunjungi Taman Penitipan Anak Di Day Care 

Taman Isola Uiversitas Pendidikan Indonesia dan meminta data mengenai jumlah serta 

tingkatan usia anak. 

 Pada saat melakukan observasi, peneliti melakukan dokumentasi berupa 

pengambilan gambar berupa kamera handphone dari kegiatan yang bernuansa kegiatan 

keseharian anak. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa ada sebuat interaksi dan 

sosialisasi antar anak dengan pengasuh sebagai hal penting dalam upaya pembinaan 

kemandirian pada anak. 

 Peneliti juga melakukan dokumentasi saat melakukan wawancara kepada 

informan pokok yaitu pengurus Day Care Taman Isola Bandung serta informan pangkal 

yaitu pengasuh dan anak asuh. Dokumentasi yang peneliti lakukan berupa mengambil 

gambar saat melakukan wawancara guna memperkuat keaslian data dari hasil 

wawancara. 
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3.4.4 Studi Literatur 

 Dalam melakukan penelitian ini selain dengan observasi langsung dan wawancara 

secara mendalam, peneliti juga perlu melakuka studi literatur. Langkah pertama peneliti 

mencari buku serta jurnal mengenai tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan 

kemandirian day care, serta teori fungsionalisme struktural. Selain mencari buku 

mengenai konten isi, peneliti juga mencari buku mengenai metode penelitian agar metode 

yang dilakukan saat penelitian tepat. Karena yang dihadapi adalah manusia yang sangat 

dinamis, menurut peneliti untuk mengetahui banyak hal, sehingga pada saat penelitian 

tidak terlalu mengalami kesulitan. 

Studi literatur sangat mendukung dalam hal ini, karenanya peneliti mencari 

tulisan-tulisan yang mendukung penelitian baik yang berbentuk buku, artikel, karya tulis 

ilmiah, sampai berita-berita di internet agar peneliti memahami penelitian ini sebelum 

langsung terjun ke palangan. Selama penelitian berlangsung peneliti terus mencari 

informasi mengenai tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan kemandirian. 

3.5   Uji Keabsahan Data 

 Untuk melakukan pembenaran terhadap data hasil penelitian tentang tingkatan 

sosialisasi anak di day care sebagai pilar pengganti peran orang tua dalam pembinaan 

kemandirian anak, maka diperlukannya validasi data untuk dapat menguji data yang 

diperoleh, sehingga data yang di dapat valid. Data yang valid ini merupakan data yang 

diperoleh dan dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dari 

objek penelitian, adapun caranya sebagai berikut: 

1) Member check, yaitu pengecekan atau verifikasi data kepada subjek yang diteliti. 

Tujuan dari member check yaitu agar data atau informasi yang didapat sesuai dengan 

apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan. Peneliti melakukan member 

check kepada semua narasumber yaitu, pengurus Day Care Taman Isola UPI, 

pengasuh Day Care Taman Isola UPI, dan anak asuh Day Care Taman Isola 

UPI.Member check yang penelitian lakukan berupa penyebutan garis besar hasil 

wawancara kepada informan, kemudian informan melakukan pengecekan apakah 
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hasil data wawancara sudah benar atau masih harus diperbaiki atau ditambahkan oleh 

informan. Jika data hasil wawancara belum disepakati atau disetujui oleh informan 

maka peneliti harus wawancara sesuai dengan kesepakatan dari pemberi informasi, 

namun jika data sudah disepakati maka peneliti melanjutkan langkah selanjutnya 

dalam menyusun hasil penelitian. 

2) Triangulasi, tujuan dari penelitian menggunakan triangulasi adalah untuk 

menvalidkan data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui tiga kategori 

narasumber yang berbeda yaitu, pengurus Day Care Taman Isola UPI, pengasuh Day 

Care Taman Isola UPI, dan anak asuh Day Care Taman Isola UPI. 

 

Berikut triangulasi sumber data akan digambarkan dalam bentuk bagan: 

Bagan 3.1  

Triangulasi Sumber Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017) 
 

 Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data peneliti lakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik pengambilan yang 

beragam. Pertama peneliti melakukan pengambilan data kepada pengurus Day Care 

Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia, pengasuh Day Care Taman Isola 

Pengurus Day Care 

Taman Isola UPI 

Pengasuh Day Care 

Taman Isola UPI 

Anak asuh Day Care 

Taman Isola UPI 



82 
 

Annur Yusi, 2017 
TINGKATAN SOSIALISASI ANAK DI DAY CARE SEBAGAI PERAN PENDAMPING ORANGTUA DALAM PEMBINAAN 
KEMANDIRIAN ANAK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Universitas Pendidikan Indonesia, anak asuh Day Care Taman Isola Universitas 

Pendidikan Indonesia dengan cara melakukan wawancara, kemudian hasil data 

wawancara tersebut peneliti uji dengan melakukan observasi dan mendokumentasikan 

data dari lapangan. Jika dengan teknik tersebut menghasilkan data yang sama maka data 

tersebut dikatana valid. 

 Berikut gambaran triangulasi teknik pengambilan data yang digambarkan dalam 

bentuk bagan. 

Bagan 3.2  

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017) 
 

3.6 Analisis Data 

 Data yang telah terjaring dan terkumpul selanjutnya diperoleh, dianalisis dan 

diinterpretasi sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam masalah penelitian. 

Sumber 

data yang 

sama 

Observasi 

Partisipatif 

Wawancara 

mendalam 

Dokumentasi 



83 
 

Annur Yusi, 2017 
TINGKATAN SOSIALISASI ANAK DI DAY CARE SEBAGAI PERAN PENDAMPING ORANGTUA DALAM PEMBINAAN 
KEMANDIRIAN ANAK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak membiarkan data menumpuk, karena itu 

peneliti langsung menganalisis data yang sudah ditetapkan karena untuk memudahkan 

peneliti dalam mengolah data lainnya. 

 Dalam penelitian ini, setelah pengumpulan data, akan dilakukan analisa dengan 

menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Ketiga rangkaian aktivitas teknik analisis data tersebut, penulis 

terapkan dalam penelitian dibawah ini. 

3.6.1 Reduksi Data 

 Menurut Sugiyono (2009, hlm. 249)” reduksi data merupakan proses berpikir 

sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan dalam wawasan yang tinggi”. 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah proses 

analisis yang dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil 

penelitian dengan menfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti, dengan 

kata lain reduksi data bertujuan untuk memperoleh pemahaman-pemahaman terhadap 

data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum 

mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 

 Berikut ini merupakan kode dari hasil penelitian di Day Care Taman Isola 

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 

Tabel 3.2 

Kode Dokumentasi 

No Jenis dokumen Kode 

1 Gambar lokasi penelitian DOK. 1 

2 Jenis kegiatan dan program unggulan taman penitipan anak DOK. 2 

3 Visi dan misi DOK.3 

4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi DOK. 4 

5 Program aktivitas taman penitipan anak DOK. 5 

6 Tempat dan sarana DOK. 6 
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7 Estimasi Lokasi dan Gedung DOK. 7 

8 Profil Pengurus 1 DOK. 8 

9 Profil Pengasuh 1 DOK. 9 

10 Profil Pengasuh 2 DOK.10 

11 Profil Pengasuh 3  DOK. 11 

12 Profil Pengasuh 4 DOK. 12 

13 Anak 1 DOK. 13 

14 Anak 2 DOK. 14 

15 Anak 3 DOK. 15 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017) 

Tabel 3.3 

Kode Observasi 

No Aspek Yang Diamati Kode 

1 Observasi Kegiatan Sosialisasi Anak ObSA 

2 Observasi Kegiatan Sehari-hari ObKS 

3 Observasi Aktivitas Anak ObAA 

4 Observasi Fasilitas Anak ObFA 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017) 

Tabel 3.4 

Kode Wawancara 

No Informan Kode 

1 Pengurus anak Day Care Taman Isola UPI 1 WR 1 

2 Pengasuh anak Day Care Taman Isola UPI 1 WS 1 

3 Pengasuh anak Day Care Taman Isola UPI 2 WS 2 

4 Pengasuh anak Day Care Taman Isola UPI 3 WS 3 

5 Pengasuh anak Day Care Taman Isola UPI 4 WS 4 

6 Anak asuh Day Care Taman Isola UPI 1 WA 1 

7 Anak asuh Day Care Taman Isola UPI 2 WA 2 
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8 Anak asuh Day Care Taman Isola UPI 3 WA 3 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017) 

Selain adanya pengkodinngan pada data yang kami peroleh di lapangan. Peneliti 

juga menggunakan pengkodean/koding reduction sesuai dengan rumusan masalah pada 

data yang kami peroleh. Yaitu sebagai berikut: 

  

 

 

Tabel 3.5 

Koding Reduksi 

No Rumusan Masalah Kode 

1 Bagaimana proses sosialisasi anak dalam penanaman kemandirian 

anak di Day  Care Taman Isola Bandung? 

RM 1 

2 Apakah proses sosialisasi dapat meningkatkan kemandirian anak 

di Day Care  Taman Isola Bandung? 

RM 2 

3 Bagaimana hambatan dan daya dukung proses pengasuhan dalam 

penanaman  kemandirian anak di Day Care Taman Isola 

Bandung? 

RM 3 

4 Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam penanaman kemandirian anak di Day 

Care Taman Isola Bandung? 

RM 4 

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2017) 

3.6.2 Conclution Drawing Verification 

 Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif setelah 

melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan conclusion drawing atau 

kesimpulan dan verivikasi yakni untuk menarik makna atas hasil data serta informasi 

yang telah diverifikasi kepada para informan, baik informan pokok atau informan 

pangkal untuk selanjutnya dituangkan oleh peneliti pada hasil penelitian atau temuannya. 
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Pada penelitian ini, verifikasi akan berupa deskriptif atau gambaran mengenai tingkatan 

sosialisasi dalam pembinaan kemandirian pada anak yang sebelumnya masih remang-

remang namun setelah diteliti akan lebih jelas. 

 

 

 

 

Bagan 3.3 

Langkah-langkan dalam Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber diolah oleh peneliti th, 2017) 

3.8 Isu Etik 

 Terdapai isu-isu etik yang mungkin muncul dalam sebuah penelitian. Begitu pula 

dengan penelitian kualitatif. Isu etik ini menganalisis proses berlangsungnya sebuah 

fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian suatu fenomena sosial dengan apa adanya 

sehingga tersusun sebuah pengetahuan yang tidak menduga-duga dan dapat tersusun 

sistematis tentang proses-proses sosial, realita sosial, dan semua atribut dari fenomena 

Perolehan Data 

Sajikan dalam 

pembahasan 

Penarikan 

kesimpulan setiap 
rumusan 

masalah(Conclutio

n Drawing) 

Pemberian koding 
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rumusan masalah) 
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Rumusan masalah 

masing-masing 

Deskripsi 



87 
 

Annur Yusi, 2017 
TINGKATAN SOSIALISASI ANAK DI DAY CARE SEBAGAI PERAN PENDAMPING ORANGTUA DALAM PEMBINAAN 
KEMANDIRIAN ANAK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sosial. Penelitian ini dilakukan tanpa ada keinginan memunculkan dampak-dampak 

negatif secara umum dan bagi lembaga Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan 

Indonesia khususnya. 

 Penelitian yang menyangkut tingkatan sosialisasi anak dalam pembinaan 

kemandirian ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian, salah satunya tidak 

merugikan dan membahayakan karena penelitian ini hanya digunakan sebagai kebutuhan 

akademik bukan untuk kepentingan lain apalagi kepentingan yang dapat merugikan 

pihak-pihak yang bersangkutan sebagai partisipan dalam penelitian ini. 

 Namun, ketika dalam proses penelitian terjadi atau timbul isu-isu yang kurang 

baik atau merugikan pihak Day Care Taman Isola Universitas Pendidikan Indonesia, 

tentunya penelit akan langsung mengkonfirmasi isu tersebut dengan biak sehingga proses 

penelitian tetap berjalan dengan baik. Selain itu, selama penelitian ini peneliti juga 

menjelaskan tujuan dari penelitian ini tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak terjadi 

kesalah pahaman. Melalui isu etik ini diharapkan peneliti dan subjek penelitian bahkan 

objek penelitian dapat menjadil kerjasama dan membangun kesepakatan bersama secara 

konsisten untuk menghindari isu-isu yang tidak diharapkan. 

 

 


