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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi dan Subjek Penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi di Lingkungan RW 01 Dukuh Krajan, Kelurahan 

Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Jawa Tengah dengan alasan :  

1. Di lingkungan RW 01 Dukuh Krajan ditemui berbagai persepsi atau anggapan 

orangtua mengenai pendidikan anak usia dini. 

2. Di lokasi tersebut juga belum adanya lembaga kelompok bermain. 

3. Masih kurangnya tingkat kesadaran orangtua untuk memberikan layanan pendidikan 

usia dini kepada anak. 

4. Banyak anak usia prasekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan.  

5. Alasan akademis yaitu untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara lengkap 

mengenai persepsi orangtua terhadap program layanan pendidikan anak usia dini. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak usia 3-5 

tahun di lingkungan RW 01 Dukuh Krajan, Kota Salatiga.  

B.  Populasi dan Sampel  

 Penetapan populasi yang menjadi sasaran penelitian beserta karakteristiknya 

merupakan hal yang penting sebelum menentukan sampel. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari : objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang 

telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya”, 

(Sugiyono, 2008).  

 Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian oleh peneliti dalam ruang 

lingkup dan waktu yang telah ditentukan. (Nurul Zuriah, 2007). Oleh karena itu, yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak usia dini khusunya 

anak usia 3-5 tahun di Lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga yaitu sebanyak 82 

orang. Penelitian ini akan dilaksanakan sejak bulan Juli hingga Desember 2017.  

Berdasarkan jumlah populasi yang kurang dari 100 atau masih dapat dijangkau oleh 

penulis, maka pada penelitian ini tidak menggunakan sampel. 
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C. Metode Penelitian  

 Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan kemudian 

mengolah data sehingga mnghasilkan data untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Margaretha (2013) yaitu : “metode penelitian 

merupakan suatu cara yang digunakan untuk dapat mencapai suatu tujuan, misalnya untuk 

mengkaji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan teknik dan alat tertentu”. Metodologi 

sangat berperan penting karena digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian, dan sebagai petunjuk pelaksanaan pnelitian dan petunjuk bagaimana penelitian 

akan dilakukan.  

 Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Margaretha (2013) bahwa : “Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, fenomena dan 

kejadian yang terjadi di masa sekarang dimana peneliti berusaha menemukan peristiwa dan 

kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya”. 

Sejalan dengan hal tersebut Mohamad Ali (1982) menjelaskan bahwa: “metode penelitian 

deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab suatu permasalahan yang 

terjadi di masa sekarang”.  

 Sedangkan yang disebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu adalah 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator 

variabel penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran dari variabel-variabel dari penelitian 

tersebut. Tujuan dari pendekatan kuantitatif menurut Margaretha (2013) yaitu: “adalah untuk 

mengukur dimensi yang akan diteliti”.  

 Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini diselaraskan dengan variabel penelitian 

yang memsuatkan pada masalah aktual dan fenomena yang sedang terjadi pada saat ini 

dengan memusatkan pada masalah-masalah dan fenomena yang ada di masyarakat yang 

terjadi pada masa sekarang dalam bentuk angka. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif 

kuantitatif ini yaitu untuk menjelaskan suatu situasi yang akan diteliti dengan dukungan 

kepustakaan sehingga akan lebih memperkuat analisa penulis dalam membuat suatu 

kesimpulan. Dimana hasil penelitian akan didapatkan dari hasil perhitungan indikator-

indikator variabel penelitian secara tertulis. 
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D.  Instrumen Penelitian    

Instrumen penelitian ini merupakan instrumen perlakuan yang digunakan untuk 

mengukur persepsi orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Sugiyono (2011) 

menyatakan bahwa “Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena-

fenomena alam maupun sosial yang terjadi dan diamati di masyarakat”. Adapun instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Instrumen angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang terdiri dari 8 

butir pertanyaan untuk variabel X (Persepsi Orangtua) dan 20 butir pertanyaan untuk variabel 

Y (Pendidikan Anak Usia Dini). Kemudian dikelompokkan lagi menjadi 3 faktor yaitu faktor 

pengetahuan orangtua, faktor persepsi dan faktor ekonomi. Dimana setiap butir pernyataan 

mewakili aspek dalam penelitian ini.     

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah- langkah yang dilakukan oleh penulis 

untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah penelitian. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Hermawan Wasito (Sofyan Siregar, 2010), bahwa: “Pengumpulan data 

merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data yang telah 

dikumpulkan akan digunakan sebagai bahasa analisis dan pengujian hipotesis yang 

sebelumnya telah dirumuskan. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan 

sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah penelitian.  

Dalam penelitian ini, penggunaan teknik dalan alat pengumpulan data yang sesuai 

akan sangat membantu dalam pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan angket mengenai Persepsi Orangtua terhadap Pendidikan Anak 

Usia Dini di Lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga.  

Angket yaitu seperangkat daftar pertanyaan maupun pertanyaan tertulis kepada 

responden yang menjadi anggota sampel penelitian Margaretha (2013). Sejalan dengan 

pendapat Surakhmad (Arikunto, (2002) yang mengemukakan bahwa : “Pada umumnya ada 

dua bentuk angket yaitu angket berstruktur (tertutup) dan angket tidak berstruktur (terbuka)”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengukur variabel X dan Y, dalam penelitian ini 

menggunakan angket berstruktur (tertutup) yang berisikan kemungkinan-kemungkinan atau 
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jawaban yang telah tersedia. Seperti pendapat Sanafiah Faisal (Sofyan Siregar, 2010) yang 

menyatakan bahwa: “Angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya diberikan 

dengan memberi tanda tertentu, disebut dengan angket tertutup. Angket yang seperti ini 

biasanya menggunakan jawaban yang membutuhkan tanda “checklist” (√) pada item yang 

termasuk alternatif jawaban”. Teknik pengumpulan data ini menggunakan Skala Likert, yaitu 

pertanyaan yang kemudian membutuhkan sebuah jawaban persetujuan atau ketidaksetujuan. 

Skala Likert menggunakan pilihan jawaban yang berkisar dari sangat setuju yang bernilai (4), 

setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).  

F. Teknik Pengolahan Data Angket  

Pengolahan data merupakan aspek yang paling penting untuk mendapatkan suatu 

jawaban mengenai masalah yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Surakhmad (Arikunto, 2002) bahwa: proses 

pengolahan data adalah suatu usaha dalam mengolah data untuk mendapatkan suatu jawaban 

tertentu yang disusun dengan sistematika yang baik untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

sebagai pemecahan masalah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran 

yaitu Skala Likert, karena skala ini banyak digunakan oleh peneliti untuk mengukur suatu 

penelitian persepsi atau sikap seseorang. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang 

diinginkan oleh penulis dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk angket 

kepada responden. Kemudian responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang 

dianggap paling sesuai yang sudah disediakan oleh penulis dalam skala ukur, sangat setuju 

(4), setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1). Skor tertinggi adalah 4 x N, 

sedangkan skor terendah adalah 1 x N. Jumlah total skor dari subjek/ item pertanyaan adalah 

merupakan jumlah skor total dikalikan dengan bobot skor pilihan yang akan menggambarkan 

total skor dari variabel yang diteliti. Dari hasil pengukuran skor tersebut kemudian data akan 

diolah dengan diintervalkan sesuai dengan variabelnya agar mudah dalam pembacaan data.  
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