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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didasarkan oleh keinginan peneliti untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai program parenting kunjungan rumah yang masih 

sedikitnya penelitian yang mengkaji mengenai ini. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif atau penelitian naturalis karena 

penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah.  Menurut Sugiono 

(2014, hlm 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

Adapun obyek alamiah yang dimaksudkan Sugiyono (2014, hlm 

13) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada 

dalam obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.  

Metode kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.  Kemudian 

Bogdan dan Taylor ( dalam Meleong, 2007) menyebutkan metode 

Fkualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang- orang dan 

perilaku yang diamati. 

Dengan menggunakan metode kualitatif ini peneliti bisa 

mendeskripsikan dengan jelas bagaimana program parenting 

dilaksanakan, bagaimana program parenting kunjungan rumah bisa 

memberikan peningkatan kapasitaspengasuhan orang tua dan 

bagaiamana evaluasi program parenting kunjungan rumah yang telah 

dilaksanakan di PAUD Linuhung Jatinangor Sumedang, selain itu juga 

alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dikarenakan penelitian ini masih sedikit dan peneliti ingin memberikan 

kontribusi mengenai program parenting kunjungan rumah. 

Berikut langkah- langkah penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, sebagai berikut:  

3.1.1 Tahap Pra- Lapangan 

Tahap pra lapangan peneliti mendatangi tempat penelitian untuk 

melakukan studi eksploratif tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 dan 
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bertemu langsung dengan pengelola PAUD Linuhung yaitu Pak Endang 

Rohmayudi, S.Pd setelah berbincang banyak mengenai lembaga PKBM 

dan PAUD yang diselenggarakannya. Sebelum melakukan studi 

eksploratif peneliti melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pihak 

terkait. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara hal ini 

bertujuan untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi lembaga dan 

menemukan permasalahan atau program yang menarik untuk dilakukan 

penelitian.  

3.1.2 Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini peneliti mulai dengan memfokuskan dengan 

merancang prosedur penelitian dan menentukan metode penelitian apa 

yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian peneliti 

menyempurnakan kembali penyusunan kisi- kisi dan instrumen 

penelitian. 

Kemudian peneliti mulai mengikuti program parenting yang akan 

diteliti namun disini peneliti hanya sebagai observer bukan sebagai 

pelaksana kegiatan. Kemudian peneliti melakukan bimbingan kembali 

dengan dosen pembimbing dan diambilah salah satu parenting yang 

diselenggarakan di PAUD Linuhung yaitu program parenting kunjungan 

rumah. Setelah itu peneliti mulai menentukan narasumber dan 

pengumpulan data. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan 

berbagai teknik pengumpulan data.  

 Selanjutnya peneliti mengangkat topik hasil temuan lapangan 

kedalam penelitian. Dan mulai dengan menyusun proposal penelitian, 

pada proposal dijabarkanlah latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat 

penelitian. Setelah proposal dibuat peneliti melakukan proses bimbingan 

dengan dosen pembimbing dan diberikan arahan yang sangat baik oleh 

dosen pembimbing.  Setelah itu peneliti datang kembali ke lembaga 

PAUD Linuhung Jatinangor Sumedang dikarenakan tidak ada pengelola 

peneliti disambut dengan sangat hangat oleh pendidik dan orang tua 

murid PAUD Linuhung. Kemudian peneliti mengutarakan kembali 

maksud tujuan datang ke lembaga tersebut yang selanjutnya peneliti 

menyusun kisi- kisi serta instrumen penelitian sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses penelitian. 

 Proses pelaksanaan penelitian peneliti melakukan selama 

hampir tiga bulan, terhitung dimulai dari 15 Oktober 2017 sampai 23 

Desember 2017. Peneliti mengunjungi tempat penelitian minimal 3 kali 

dalam setiap minggunya yang bertujuan agar observasi yang didapatkan 

maksimal dan bersifat objektif. 

3.1.3 Tahap Pelaporan  
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Tahap pelaporan penelitian melakukan pengolahan data dan 

analisis data. Pada tahap pelaporan ini peneliti melakukan proses 

pengolahan data yaitu menguraikan hasil- hasil dari temuan lapangan 

yaitu seperti hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi. 

Setelah itu peneliti melakukan analisis data kualitatif, dan kemudian 

mengolah dan menganalisis data selesai. 

3.2 Definisi Operasional  

3.2.1 Perencanaan  Program Parenting Kunjungan Rumah 

Program menurut Sudjana (2010, hlm. 1) dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan atau organisasi 

(lembaga) yang memuat komponen- komponen program. Komponen- 

komponen itu meliputi tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, proses 

kegiatan, waktu fasilitas, alat, biaya, organisasi penyelenggaraan dan  

lain sebagainya. Program merupakan suatu sistem yang terencana dan 

terstrutur dan memiliki tujuan tertentu. 

Pengertian perencanaan dalam Sudjana (2010, hlm 3) adalah 

proses sistematis melalui kegiatan peyusunan dan pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan, setelah 

mempertimbangkan sumber- sumber yang tersedia atau dapat disediakan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penyusunan perencanaan mencakup kegiatan untuk 

menentukan tujuan umum (goals) dan tujuan khusus (objectives) suatu 

organisasi atau penyelenggaraan pendidikan nonformal, berdasarkan 

dukungan informasi lengkap. Setelah tujuan ditetapkan, perencanaan 

berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. singkatnya, perencanaan 

berkaitan dengan penyusunan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan 

lembaga penyelenggara pendidikan nonformal 

Pengertian Parenting menurut Gunarsa (1995, hlm. 101) adalah 

cara orang tua bertindak sebagai orang tua terhadap anak- anaknya 

dimana mereka melakukan serangkaisan usaha aktif. Sedangkan 

pengertian parenting menurut Wonohadjidjojo (2002, hlm. 22) adalah 

proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak- anak mereka 

meliputi aktivitas- aktivitas berikut: memberi makan, memberi petunjuk, 

dan melinndungi anak- anak ketika mereka tumbuh.  

Pengertian Kunjungan Rumah,  adalah  kegiatan silaturahmi 

antar orangtua atau pengelola/pendidik ke rumah orang tua yang 

bertujuan untuk mempererat hubungan, menjenguk, atau dalam rangka 

memberi/ meminta dukungan tertentu yang dilakukan secara 

kekeluargaan. Selain itu dengan diadakannya kunjungan rumah ini, 
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pendidik akan mengetahui bagaimana pola asuh yang diterapkan orang 

tua pada anak di rumah. 

Maka berdasarkan pengertian diatas, peneliti membatasi 

operasioanal penelitian perencanaan program parenting secara umum 

dengan berpedoman pada Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini Berbasis Keluarga. Dalam hal ini penelit menggali informasi 

mengenai bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pengelola pada 

program parenting kunjungan rumah di PAUD Linuhung ini 

berlangsung. 

3.2.2 Pelaksanaan Program Parenting Kunjungan Rumah 

Pada pelaksanaan Program ini terdapat tahap yaitu 

pengorganisasian, penggerakan dan pembinaan. Pengorganisasian 

adalah kegiatan mengidentifikasi dan memadukan sumber- sumber yang 

diperlukan ke dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Sumber- sumber itu meliputi tenaga 

manusia, fasilitas dan alat- alat dan biaya yang tersedia atau yang dapat 

disediakan. Manusia adalah sumber yang paling pokok dalam 

pengorganisasian. Adapun pengorganisasian dalam Sudjana (2010, hlm 

101)  yaitu pengorganisasian merupakan aktivitas menetapkan hubungan 

antar manusia dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan .  

Langkah yang selanjutnya yaitu adalah penggerakan, selama 

perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, penggerakan memainkan 

peranan yang sangat penting, yaitu mewujudkan tingkat penampilan dan 

partisipasi yang tinggi, dari setiap pelaksana yang terlibat dalam 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggerakan 

merupakan upaya pimpinan atau pengelola untuk memotivasi bawahan 

atau staf dengan membangkitkan dan mengembangkan dorongan ( 

motives) yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka mau dan 

mampu melakukan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Sudjana, 2010, hlm. 4). 

Penggerakan motivasi dapat dilakukan melalui menumbuhkan 

dan mengembangkan kemampuan, semangat, percaya diri dan 

partisipasi atau dengan menghargai nilai- nilai kemanusiaan setiap pihak 

yang terlibat dalam proses manajemen. Pendekatan yang sering 

digunakan dalam penggerakan adalah komunikasi kepemimpinan dan 

penciptaan iklim yang kondusif terhadap para penyelenggara pelaksana 

kegiatan pendidikan. pengarahan dan pengendalian pun dapat 

dimasukan ke dalam penggerakan. Penggerakan  memainkan peranan 

amat penting dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan hubugan 

kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan pendekatan penggerakan menurut 

Terry (dalam Sudjana, 2010, hlm 154- 155), mengemukakan tiga 
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pendekatan motivasi, yaitu: pendekatan kesejawatan, produktifitas kerja, 

pendekatan kepuasan. 

Kemudian yang terakhir adalah pembinaan, dalam Sudjana ( 

2010, hlm. 199) „pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya 

pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar 

unsur- unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana 

untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan 

berhasil guna.  

Kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung. Pembinaan pendekatan secara langsung dapat dilakukan 

dengan kegiatan diskusi, rapat- rapat, obrolan, kunjungan lapangan, 

kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan tidak 

langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya 

pembinaan melalui media massa atau media elektronik atau melalui staf. 

Teknik pembinaan secara langsung dapat dilaksanakan dengan dialog 

tanya jawab. Tanya jawab mengenai kegiatan dan masalah yang 

dihadapi. Tujuannya agar para pelaksana kegiatan mengetahui 

pengalamannya dalam melakukan kegiatan, menyadari ketepatam, dan 

penyimpangan kegiatan, serta dapat menemukan cara mengatasi atau 

memperbaiki penyimpangan kegiatan yang telah terjadi. Kegiatan 

diskusi dilakukan oleh pembina bersama pihak yang dibina dalam upaya 

untuk mengidentifikasi perbedaan antara keyakinan kegiatan yang 

terjadi dengan kegiatan yang seharusnya terjadi, mengetahui masalah, 

mencari alternati pemecahan masalah, dan menentukan prioritas 

kegiatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut.   

 Maka berdasarkan pengertian diatas, peneliti membatasi 

operasioanal penelitian pelaksanaan program parenting secara umum 

dengan berpedoman pada Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini Berbasis Keluarga. Dalam hal ini penelit menggali informasi 

mengenai bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pengelola pada 

program parenting kunjungan rumah di PAUD Linuhung ini 

berlangsung. 

3.2.3 Evaluasi Program Parenting Kunjungan Rumah 

Penilaian merupakan kegiatan penting untuk mengetahui 

apakah pelaksanaan program sesuai dengan terencana dan atau dampak 

apa yang terjadi setelah program dilaksanakan (Sudjana 2010, hlm. 

241). Tujuan penilaian program sebagai pengarah kegiatan penilaian dan 

sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas kegiatan 

penilaian program.  Berkaitan dengan tujuan penilaian  program, 

Anderson dalam Sudjana (2010, hlm. 247) merumuskan tujuan penilaian 

adalah sebagai berikut : memberi masukan untuk perencana program, 
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memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan 

penghentian (sertifikasi) program, memberi masukan untuk keputusan 

tentang memodifikasi program, memperoleh informasi tentang faktor 

pendukung dan penghambat, memberi masukan untuk memahami 

landasan keilmuan bagi penilaian.   

Aspek- aspek yang dievaluasi Syamsu Mappa ( dalam Sudjana, 

2010, hlm. 253) menggambarkan aspek- aspek yang dinilai ialah 

komponen program dan penyelenggara program. Komponen program 

meliputi masukan, proses, dan hasil program. Penyelenggaraan program 

mencakup kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, 

efisiensi , dampak dan keseluruhan program. Keseluruhan program yang 

menyangkut tentang masukan lingkungan, masukan sarana, masukan 

mentah, proses, keluarag, masukan lain dan pengaruh.  

Maka berdasarkan pengertian diatas, peneliti membatasi 

operasioanal penelitian evaluasi program parenting secara umum 

dengan berpedoman pada Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini Berbasis Keluarga. Dalam hal ini penelit menggali informasi 

mengenai bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pengelola pada 

program parenting kunjungan rumah di PAUD Linuhung ini 

berlangsung. 

3.2.4 Peningkatan Kapasitas pengasuhan orang tua Siswa PAUD 

Linuhung 
Kapasitas pengasuhan orang tua menurut White, (2005) adalah 

“the ability to parent in a „good enough‟ manner long term”. Yang 

artinya “kemampuan untuk mengasuh anak dengan cara yang „cukup 

baik‟ dalam jangka panjang”. 

Adapun kapasitas orang tua dalam jurnal SCIE adalah “the ability 

of parents or caregivers to ensure that the child‟s developmental 

needs are being appropriately and adequately responded to, and to 

[be able to] adapt to [the child‟s changing needs over time”. Yang 

artinya “kemampuan orang tua atau pengasuh untuk memastikan 

bahwa kebutuhan perkembangan anak telah ditangani dengan tepat 

dan memadai, dan untuk (menyesuaikan) kebutuhan anak yang 

berubah dari waktu ke waktu.  

Menurut Munro dalam Turne (2012) kapasitas pengasuhan orang 

tua adalah keadaan yang berubah yang dipengaruhi oleh banyak faktor 

termasuk kebutuhan perubahan, ketersediaan sumber daya dan faktor 

sosial ekonomi. Pada penelitian ini kapasitas pengasuhan orang tua 

hanya membahas satu dimensi yaitu dimensi basic care. Menurut 

London Child Protection Procedures mengenai Triangle Chart for the 
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Assessment of Children Need in Need and their Families  yaitu sebagai 

berikut : 

 Basic care, providing for the child‟s physical needs, and appropriate 

medical and dental care. Includes provision of food, drink, warmth, 

shelter, clean, and appropriate clothing and adequate personal hygiene. 

Artinya Perawatan dasar, menyediakan kebutuhan fisik anak, dan 

perawatan medis dan gigi yang tepat. Termasuk penyediaan makanan, 

minuman, kehangatan, rumah, kebersihan, dan pakaian yang sesuai serta 

kebersihan diri yang memadai.  

 Menurut Nike (2017, hlm 15), parenting adalah program khusus 

untuk para orangtua untuk meningkatkan kapasitas orangtua, dimana 

penguatannya pada aspek pengetahuan dan pemahaman orangtua 

tentang anak, sosial ekonomi, serta merupakan salah satu upaya lembaga 

PAUD untuk melibatkan orangtua pada lembaga. Sehingga melalui 

program parenting pemikiran orang tua menjadi terbuka dengan 

bertambahnya wawasan mengenai bagaimana menjadi orang tua, harus 

seperti apa kepada anak, dan berbagai cara menghadapi perilaku anak 

yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kapasitas pengasuhan 

orang tua itu sendiri dalam mengasuh anaknya. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti membatasi operasional 

penelitian pada kapasitas pengasuhan orang tua dalam dimensi basic 

care dan bagaimana keseharian suatu keluarga murid di PAUD 

Linuhung, serta bagaimana gambaran pengasuhan orang tua setelah 

mendapatkan layanan kunjungan rumah oleh pengelola/ Pendidik PAUD 

Linuhung. 

3.3 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Partisipan (sampel) 

  Subjek penelitian menurut Arikunto ( 2006, hlm. 116) 

mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah benda, atau orang dan 

tempat dimana data yang dipermasalahkan dalam penelitian. Untuk 

penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu 

orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Subjek penelitian ini 

ditentukan secara purposive sampling, “artinya subjek penelitian 

sebagai sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu,” (sugiyono, 

2014, hlm. 215). Subjek penelitian ini adalah seluruh komponen 

program parenting kunjungan rumah di PAUD Linuhung Jatinangor 

Sumedang, serta ibu dari orang tua siswa PAUD Linuhung Jatinangor 

Sumedang. Sampel penelitian ini adalah pengelola, pendidik, dan ibu 

dari siswa PAUD Linuhung. 

3.3.2 Tempat penelitian 
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    Tempat penelitian ini dilaksanakan di PAUD Linuhung 

Jatinangor Sumedang yang beralamat di Jl. Jayalaras No.31  Dusun 

Sadang RT.01 RW.14 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang , PAUD ini merupakan salah satu program PKBM Linuhung 

Jatinangor Sumedang. Pada PAUD Linuhung ini menyediakan berbagai 

pelayanan parenting khsusunya bagi orang tua murid PAUD Linuhung. 

Rutinnya pelaksanaan program parenting ini untuk menyamakan 

persepsi dengan orang tua bahwa anak itu tidak perlu bisa namun 

terbiasa belajar tanpa paksaan dan untuk menghindari  dari rasa trauma 

belajar. Adapun program parenting yang diadakan di PAUD Linuhung 

adalah Kelas Pertemuan Orang Tua, Hari Konsultasi, Keterlibatan 

Orang Tua dalam Acara Bersama, dan Kunjungan Rumah, dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengkaji satu program parenting 

kunjungan rumah saja karena program ini dirasa perlu dikaji dengan 

alasan masih sedikitnya penelitian yang mengangkat hal ini. 

3.4 Pengumpulan Data  

  Instrumen penelitian merupakan merupakan hal yang utama yang 

akan mempengaruhi kualitas pada penelitian. Kualitas instrumen 

penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan 

kualitas pengumpulan data. Adapun metode penelitian menurut 

Sugiyono (2012, hlm. 306) : 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai human 

instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. 

 

 Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: 1) wawancara 3) 

pengamatan (observation) 4) ujian atau tes 5) dokumentasi (dalam 

Arikunto, 1995, hlm. 135). Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi.  

 

 

 

3.5 Proses Pengembangan Istrumen 

Dalam mengembangkan instrumen penelitian penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data yang utama yaitu pedoman wawancara. 

Berikut tahapan-tahapan dalam menyusun instrumen sebagai berikut: 

1) Menyusun Kisi- kisi Penelitian 
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Kisi- kisi penelitian disusun sebagai acuan untuk menyusun teknik 

dan alat pengumpul data. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan 

masalah yang akan diteliti yakni 1) penyelenggaraan program Parenting 

Kunjungan Rumah 2) Pengelolaan Program Parenting 3) Peningkatan 

Kapasitasorang tua setelah mendapatkan pelayanan Kunjungan Rumah. 

Pada keempat rumusan masalah akan menjadi pertanyaan penelitian, 

dikembangkan kedalam aspek penelitian. Aspek penelitian kemudian 

dijabarkan kedalam indikator, sub indikator, item pertanyaan, sumber 

data, dam teknik penelitian. 

2) Menyususn Pedoman Wawancara 

Hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyusun pedoman 

wawancara dari penjabaran indikator dan sub indikator yang kemudian 

dibentuk menjadi pertanyaan- pertanyaan yang tersusun beberapa item 

pertanyaan yang diajukan kepada pihak pengelola, pendidik dan orang 

tua siswa PAUD Linuhung Jatinangor Sumedang 

3) Pengujian Keabsahan Data 

Uji kredibilitas menurut Sugyiono (2010, hlm. 368), uji kredibilitas 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan- perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan member check. Dalam penelitian ini uji 

krediblitas yang digunakan adalah triangulasi dan menggunakan bahan 

referensi, yaitu menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Dapat berupa alat- alat 

bantu perekam data, seperti kamera, video, atau dokumen autentik. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data menurut Sugiyono (2014, hlm. 224) „ pengumpulan 

data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan (triangulasi). 

Dalam penelitian kualitatif (Sugiono, 2014, hlm. 225), 

pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta (participan observation), 

wawancara  mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

Berdasarkan teori tersebut maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Wawancara mendalam (in depth interview) 

Peneliti melakukan wawancara semiterstruktur ( semisctructure 

interview), menurut Sugiyono ( 2014, hlm. 233) dimana 
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wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in- dept interview, 

dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka , dimana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa saja yang dikemukakan oleh informan.  

Penelitian ini yang menjadi informan ada lima orang yaitu 

Pengelola PAUD Linuhung, satu orang Pendidik, dan tiga orang 

ibu- ibu dari orang tua siswa PAUD Linuhung. Berikut adalah data 

informan pada penelitian ini: 

3.1 Tabel nama- nama Responden Penelitian 

No  Nama  Usia Pendidikan 

1. Endang Rohmayudi, 

S.Pd 

52 tahun  Sarjana 

2. Tassya Puspa Madina 25 tahun Sarjana 

3.  Yani  25 tahun SMA 

4. Siti Romlah 38 tahun SMP 

5. Ade Emi Sukaemi 30 tahun MA 

Pada pelaksanaan wawancara dilaksanakan selama tiga hari kepada 

seluruh informan yang semuanya bertempat di PAUD Linuhung 

sendiri. Berikut jadwal pelaksanaan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti: 

3.2 Jadwal Pelaksanaan Wawancara 

No Waktu Kegiatan Tempat  

1.  13 Desember 

2017 

Wawancara bersama 

ibu- ibu orang tua 

siswa PAUD 

Linuhung  

PAUD Linuhung 

Jatinangor  

2. 14 Desember 

2017 

Wawancara bersama 

pengelola PAUD 

Linuhung  

PAUD Linuhung 

Jatinangor 

3.  15 Desember 

2017 

Wawancara bersama 

Pendidik PAUD 

Linuhung  

PAUD Linuhung 

Jatinangor 
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2) Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014, hlm.226)  Observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Adapun yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi pasif. Menurut 

Sugiyono (2014, hlm 227) observasi partisipasi pasif yang berarti 

peneliti datang ke tempat subjek melakukan kegiatan yang diamati 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi selama tiga 

bulan dan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PAUD 

Linuhung namun tidak terlibat hanya sebagai observer saja. 

Peneliti mengikuti pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, 

silaturahmi (parents class). Selain mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh PAUD Linuhung dengan orang tua siswa, 

peneliti pun mengobservasi bagaimana pengasuhan orang tua 

kepada anaknya selama di sekolah.  

3) Dokumentasi  

Sugiyono (2014, hlm. 240) menyebutkan bahwa dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari 

seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan 

lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah 

pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat, dan autobiografi.  Pada penelitian ini peneliti melihat 

berbagai dokumen program parenting kunjungan rumah yang 

sebelumnya. Dan dokumen pendukung lainnya. 

4) Triangulasi  

Triangulasi (penggabungan) merupakan teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ini bertujuan 

untuk menguji kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data sama yaitu 

menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Pada 

penelitian ini peneliti mengkaji kesesuaian antara data yang 

dikumpulkan baik dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi guna agar data yang diperoleh merupakan sumber 

yang benar. 

3.7 Analisis Data 
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Analisis data menurut Sugiyono (2010, hlm. 334) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Sehingga dapat ,mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Kemudian hal yang dilakukan adalah reduksi data, menurut 

Sugiyono ( 2014. Hlm 338) mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal- hal pokok, menfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Kemudian hal yang dilakukan 

adalah penyajian data/ display data  dan yang terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. Adapun penjelasan analisis data   Penyajian data model 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, hlm. 246) adalah sebagai 

berikut: 

1) Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 

Adapun menurut Basrowi dan Suwandi ( 2008, hlm. 209) 

mendefinisikan bahwa reduksi data  sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data 

kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian 

dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Adapaun dalam 

Sugiyono (2014, hlm. 249) mengemukakan bahwa dalam mereduksi 

data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

Yaitu dengan memilah data yang didapat dari informan yang 

ppenting bagi penelitian, dan menyisihkan data yang tidak penting 

dan data yang tidak dibutuhkan.   

Pada tahap ini dilakukan penelaahan data secara keseluruhan lalu 

menghimpun hal- hal penting yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. Laporan- laporan terperinci tentang data yang diperoleh 

di lapangan sebagai bahan mentah selanjutnya disingkatkan 

direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dianalisis. 

Data- data yang direduksi terdiri dari hasil wawancara, observasi, 

studi dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut. Data dalam penelitian ini yaitu data yang berbentuk 

dokumentasi, dan tabel. Selain itu juga data yang berbentuk teks 

narasi hasil wawancara.  

3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak dikemukakan dengan bukti- bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut 

Basrowi dan Suwandi (2008, hlm. 210) menjelaskan bahwa dalam 

tahapan penarikan kesimpulan, peneliti membuat rumusan proposisi 

yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan- 

temuan penelitian, kemudian melanjutkan dengan mengkaji secara 

berulang- ulang terhadap data yang ada, mengelompokan data- data 

yang telah dibentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan‟. Dalam 

penarikan kesimpulan peneliti menyampaikan ringkasan- ringkasan 

hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian. 

 

  


