
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. Menurut Sugiyono (2016: 297), 

penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tertentu. Dalam hal ini 

peneliti ingin mengembangkan produk untuk program 

perlindungan anak PPA Eklesia Salatiga. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kuantitatif yang digunakan untuk mendukung 

atau memperjelas data kualitatif. 

 

1.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PPA Eklesia Salatiga 

yang beralamat Jl. Buksuling 7 Salatiga. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Oktober 2017.  

 

1.3. Sumber Informasi Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

diperoleh dari beberapa sumber yang diperlukan. 

Penentuan sumber penelitian berdasarkan teknik 

purposive sampling seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2015: 156) yaitu pemilihan sumber data 



 

berdasarkan atas pertimbangan tertentu. Dalam hal di 

Koordinator PPA Eklesia, Sekretaris, Bendahara dan Staf 

perlindungan anak dipilih sebagai sumber data dengan 

pertimbangan penguasaan terhadap program 

perlindungan anak.  

 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengambilan data melalui melalui wawancara. Data-

data mengenai studi kelayakan, hasil analisis, jadwal 

penyelenggaraan kegiatan, rencana program, proposal 

dan laporan penyelenggaraan program diperoleh melalui 

studi dokumentasi. 

 

1.5. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan 

Mengacu pendapat Sugiyono (2016: 298 - 311) 

maka dari 10 langkah yang ditawarkan penelitian akan 

menjalankan penelitian ini sampai dengan langkah ke 7 

yaitu Revisi Produk. Selengkapnya langkah-langkah 

yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1.5.1.Potensi dan Masalah 

Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi 

atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila 

didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah pada 

produk yang diteliti. Pemberdayaan akan berakibat pada 

peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan 

atau keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga 



 

bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat 

mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika 

terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan 

yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi melalui R&D 

dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu 

model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif 

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Pada langkah ini peneliti ingin melakukan 

observasi ke PPA Eklesia Salatiga tentang pelaksanaan 

program perlindungan anak. Diharapkan akan 

ditemukan potensi masalah yang selanjutnya akan 

dikembangkan dalam penelitian untuk menemukan 

solusinya. Berdasar studi pendahuluan dalam program 

perlindungan ternyata belum ditemukan buku panduan 

program perlindungan anak, maka peneliti akan 

berupaya menciptakan buku panduan program 

perlindungan anak. 

 
1.5.2.Mengumpulkan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan 

secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan 

berbagai informasi dan studi literatur yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut. Studi ini ditujukan untuk menemukan 

konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis yang 

memperkuat suatu produk. Dalam hal ini peneliti 

mempelajari konsep buku panduan, hal-hal apa saja 



 

yang terkandung dalam buku panduan, selanjutnya 

peneliti mencoba memodifikasi dalam konteks buku 

panduan perlindungan anak.  

 
1.5.3.Desain Produk 

Dalam tahapan ini peneliti berusaha menciptakan 

desain tentang buku panduan perlindungan anak. Hal-

hal apa saja yang akan dirumuskan dalam desain yang 

diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia, sehingga akan 

memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan 

kualitas layanan di PPA Eklesia. Desain sistem ini masih 

bersifat hipotetik karena efektivitasya belum terbukti, 

dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-

pengujian. Secara garis besar yang termuat dalam 

desain buku panduan program perlindungan anak 

meliputi: Konsep Perlindungan Anak, Tata Cara 

Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Secara 

Preventif, Tata Cara Pelaksanaan Program Perlindungan 

Anak Secara Kuratif, Lembar Kerja Program 

Perlindungan Anak. 

 
  



 

1.5.4.Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk 

menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem 

kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang 

lama atau tidak. Dalam hal ini apakah buku panduan 

yang didesain sudah rasional atau belum. Dikatakan 

secara rasional, karena validasi di sini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta 

lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang 

sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang 

dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai 

desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat 

dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi 

peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai 

ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.  

Adapun pakar yang dimaksudkan ada tiga yaitu 

pakar yang akan menguji desain produk adalah Dr. 

Wasitohadi, M.Pd pakar pendidikan yang juga dosen 

MMP-UKSW Salatiga, pakar yang akan menguji 

substansi buku panduan ini adalah Purwanto, S.Pd, 

M.A. seorang dosen dan juga pakar perlindungan anak 

dan pakar yang akan menguji buku panduan dari sisi 

yuridis adalah Dr. Juamiarti, SH, M.Hum dosen 

Fakultas Hukum UKSW sekaligus seorang Hakim. 



 

Ketiga pakar tersebut disediakan angkat dengan 

tiga pokok bahasan, Purwati, MA diminta menilai aspek 

substansi, Dr. Jumiarti, SH, M.Hun dari aspek Yuridis 

dan Dr. Wasitohadi, M.Pd dari aspek desain. Setiap 

instrument terdiri atas jawaban sebagai berikut: 

Jawaban 1 = Sangat tidak bagus (STB), 2 = Tidak bagus 

(TB), 3 = Kurang bagus (KB), 4 = Bagus (B), dan 5 = 

Sangat bagus (SB). Selanjutnya jawaban dari ketiga 

pakar disusun dalam bentuk tabel untuk mengetahui 

kualitas buku panduan berdasarkan jawaban dari ketiga 

pakar tersebut. Adapun tabel yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Rancangan 
Penilaian Pakar Terhadap Buku Panduan 

 

No Nama 
Aspek Yang 
Dinilai  

Nilai Rata-
Rata 

1 Purwati, S.Pd, MA Substansi Y 

2 Dr. Jumiarti, SH, M.Hum Yuridis Y 

3 Dr. Wasitohadi, M.Pd Desain  Y 

  Akumulasi Rata-Rata Ak Y 

 

Keterangan: 
Y = rata-rata penilaian setiap pakar 
Ak Y = akumulasi penilaian ketiga pakar, dengan 
ketentuan: rata-rata 1-1,99 = Sangat tidak bagus (STB), 
2 – 2,99 = Kurang bagus (KB), 3 – 3,99 = Bagus, 4 – 5 = 
Sangat bagus (SB). 

 
  



 

1.5.5.Perbaikan Desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi 

dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat 

diketahui kelemahan dari desain buku panduan 

program perlindungan anak di PPA Eklesia. Kelemahan 

tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan 

cara memperbaiki desain. Peneliti dalam hal ini 

berkewajiban memperbaiki desain sesuai dengan hasil 

diskusi dengan para ahli.  

 

1.5.6.Uji Coba Terbatas 

Desain produk yang sudah direvisi berdasarkan 

masukan dari pakar, selanjutnya dilakukan uji coba 

terbatas di lapangan. Dalam hal ini uji coba dilakukan 

di PPA Eklesia. Dalam hal buku panduan program 

perlindungan ini akan dilakukan uji coba menggunakan 

metode pra eksperimen, artinya eksperimen tanpa 

menggunakan kelompok kontrol. Ada 4 orang di PPA 

terdiri atas SPA, Bendahara, Mentor dan Sekretaris yang 

akan diminta melakukan uji coba terbatas. Uji coba 

akan diawali dengan pelatihan oleh peneliti kepada 4 

orang yang akan melakukan uji coba. Selanjutnya ke 

empat personil tersebut melakukan uji coba 

menggunakan buku panduan yang ada untuk 

melaksanakan program perlindungan anak di PPA 

Eklesia.  

 

1.5.7.Revisi Produk 



 

Setelah produk diuji coba terbatas, maka peneliti 

melakukan evaluasi bersama dengan ke empat personil 

yang melaksanakan uji coba. Peneliti menggali hasil, uji 

coba kelemahan dan kelebihan melalui metode 

wawancara kepada ke empat personil. Panduan 

wawancara disiapkan khusus oleh peneliti untuk 

menggali data. 

 

1.6.  Uji Coba Produk 

1.6.1.Desain Uji Coba 

Seperti telah disebutkan pada Bab I dan II 

mengenai spesifikasi produk, penelitian ini 

menghasilkan Buku Panduan Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia Salatiga. Desain produk yang 

disusun dapat dilihat pada lampiran 9 

  

1.6.2.Subyek Uji Coba 

Desain produk dalam penelitian pengembangan 

ini akan diujicobakan di kalangan pengurus PPA, mentor 

dan Staf Perlindungan Anak di PPA Eklesia Salatiga. 

Adapun sasarannya adalah dua orang pengurus, satu 

orang mentor dan satu orang Staf Perlindungan Anak 

(SPA). Setelah produk diujicobakan maka peneliti dapat 

mengetahui tingkat efektifitas serta daya tarik dari buku 

panduan yang diciptakan. 

 

1.6.3.Instrumen Pengumpulan Data 



 

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, 

angket dan studi dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan di PPA Eklesia Salatiga di Jl. 

Buksuling 7 Salatiga. Penelitian ini ditujukan untuk 

mencari berbagai informasi kondisi PPA Eklesia Salatiga 

terkait dengan perlindungan anak, pelaksanaan 

program perlindungan anak, perencanaan dan 

pelaksanaan program perlindungan anak, 

penganggaran, ketersediaan fasilitas pendukung di 

antaranya buku panduan untuk pelaksanaan program 

perlindungan anak. Wawancara yang lain dilakukan 

untuk menggali informasi terhadap pelaksanaan uji 

coba produk. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian 

produk yang sedang diuji coba serta tingkat efektivitas 

dan kendala-kendala yang dihadapi selam 

melaksanakan uji coba produk. 

Agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan serta terarah maka 

peneliti menyusun panduan wawancara. Panduan 

wawancara yang disusun meliputi wawancara sebelum 

penyusunan produk maupun setelah melakukan uji 

coba produk. 

  



 

2. Angket  

Di samping melakukan observasi dan wawancara, 

peneliti juga menyebarkan angkat kepada pengurus PPA, 

mentor dan Staf Perlindungan Anak. Angket ini bersifat 

tertutup, artinya responden hanya menjawab dari 

jawaban yang telah disediakan dari setiap pernyataan 

atau pertanyaan yang sudah disajikan. Adapun pilihan 

jawaban meliputi 1 = STB (Sangat Tidak Bagus), 2 = TB 

(Tidak Bagus), 3 = KB (Kurang Bagus), 4 = B (Bagus) dan 

5 = SB (Sangat Bagus).  

Selanjutnya dari lima responden akan 

memberikan jawaban dari angket yang sudah 

disediakan. Jawaban setiap responden akan 

dijumlahkan untuk selanjutnya akan dicari akumulasi 

rata-ratanya. Akumulai rata-rata akan menentukan 

kualitas buku panduan yang sudah disusun. Bila 

akumulasi ditemukan antara 1 – 1,99 artimya sangat 

tidak bagus (STB), 2 – 2,99 artinya tidak bagus (TB), 2 – 

2,99 artinya kurang bagus, 3 – 3,99 artinya bagus (B) 

dan bila antara 3 – 4 artinya sangat bagus (SB). Adapun 

format penilaian angket dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

  



 

Tabel 2 
Rancangan Evaluasi Pelatihan Penggunaan Buku 

Panduan Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia 
 

No Responden  
Total 
Nilai 

Rata-
Rata 

1 Responden 1 X  Y  

2 Responden 2 X  Y  

3 Responden 3 X  Y  

4 Responden 4 X  Y  

5 Responden 5 X  Y  

  Akumulasi rata-rata  XY  

Keterangan: 
X  : akumulasi,  
Y  : rata-rata dan  
XY  : akumulasi rata-rata. 

 

Angket disusun untuk mengkonfirmasi 

penggunaan produk selama uji coba terbatas. 

Tujuannya untuk mengetahui tingkat efektifitas produk 

terhadap pelaksanaan program perlindungan anak di 

PPA Eklesia. 

3. Studi Dokumentasi 

Bagian lain yang dilakukan peneliti untuk 

menggali data adalah dengan studi dokumentasi. Studi 

dokumentasi diharapkan menjadi pelengkap data di luar 

wawancara, observasi dan angkat. Tujuan studi 

dokumentasi antara lain bertujuan untuk mengetahui 

lebih dalam tentang Pusat Pengembangan Anak (PPA), 

program-program PPA yang sudah dan akan dijalankan, 

perencanaan program, kisah sukses PPA, tujuan PPA 



 

didirikan, serta bagaimana program perlindungan anak 

yang dilaksanakan di PPA.  

4. Teknik Analisa Data 

Mengacu pendapat Sugiyono (2015: 404), aktivitas 

analisa data terdiri dari: (1) Koleksi data, (2) Reduksi 

Data, (3) Display Data, (4) Verifikasi. Selanjutnya 

Sugiyono menggambarkan aktivitas analisis data 

(interactive model adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4 

Komponen Analisa Data 

 

 

Selanjutnya pada tahap koleksi data, dilakukan 

pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Setelah data terkumpul, dilakukan klasifikasi data 

sesuai dengan kategori masing-masing. Tahap 

berikutnya adalah display data yakni data disusun dan 

disajikan, kemudian dilakukan penarikan simpulan dan 

verifikasi.  



 

 


