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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Suharsimi Arikunto (2005:234) mengungkapkan bahwa pendekatan 

penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala 

atau keadaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti 

bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan penyelenggaraan 

implementasi Standar Nasional PAUD di TPA - TPA Kecamatan Sidorejo Salatiga. 

 

3.2. Sumber Data dan Tempat Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi di Kota Salatiga yaitu, tetapi peneliti hanya mengambil 

data di satu kecamatan yaitu Kecamatan Sidorejo Salatiga. Sumber data penelitian adalah 

semua Taman Penitipan Anak yang terdapat di Kecamatan Sidorejo Salatiga, berdasarkan 

data yang disajikan didalam WEB PAUD-DIKMAS menunjukkan bahwa terdapat 3 TPA 

yang terdapat di Kecamatan Sidorejo  :  

1. TPA AL QUDWAH KIDS CENTER, yang beralamat Jl. KH.AHMAD DAHLAN 

SOKA RT/RW 9/7 SOKA Sidorejo Lor, Kec Sidorejo. 

2. TPA IBNU ABBAS, yang beralamat di Jl. KH,A Dahlan RT/RW 6/7 Sidorejo Lor, 

Kec Sidorejo. 

3. TPA PELANGI NUSANTARA,  yang berlamat di Jl.Merbabu No.34A RT 01, RW 

05. 

 dan semua yang terlibat dalam proses penyelenggaraan (kepala sekolah beserta staf 

dan pengasuh).  

 

3.3. Metode Pengambilan Data 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang akan digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan implementasi 

Standar Nasional PAUD di TPA – TPA Kecamatan Sidorejo Salatiga adalah dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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Sugiyono (2011:224) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa cara agar data yang 

diperoleh merupakan data yang valid yang merupakan gambaran yang sebenarnya dari 

kondisi yang ada dalam pengasuhan TPA. Metode yang digunakan meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Burhan Bungin (2007:118) mengemukakan bahwa, observasi atau pengamatan 

adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat 

bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi 

hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang kondisi fisik daerah penelitian. Dalam hal ini peneliti 

tidak mengubah situasi dan kondisi para anak usia dini. Data-data atau informasi yang 

diperoleh melalui pengamatan selanjutnya dituangkan dalam suatu tulisan. Setiap 

observasi, peneliti menggunakan buku catatan.  

2. Wawancara  

Lexy J. Moleong (2007:186) menerangkan bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terencana yang terdiri dari suatu pertanyaan yang telah direncanakan 

sebelumnya berkaitan dengan data yang akan dicari. Dalam pelaksanaanya wawancara 

tetap bersifat fleksibel, terbuka. Hal ini dimaksudkan agar responden benar-benar dapat 

mengemukakan hal-hal yang diketahui tanpa ada rasa paksaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda (Suharsimi 

Arikunto, 2004:206). Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam 

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto. Metode dokumentasi diperlukan 

karena memiliki nilai pengungkapan terhadap sesuatu hal kejadian yang 

didokumentasikan. Adapun dokumentasi digunakan dengan alasan sebagai berikut: 1) 

selalu tersedia di kantor atau lembaga; 2) dokumen merupakan sumber data yang stabil, 
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mudah didapat dan digunakan; 3) data atau informasi yang ada pada dokumen bersifat 

faktual dan realistis dalam arti memuat apa adanya tentang hal-hal yang 

didokumentasikan. 

3.4.    Instrumen Penelitian 

 Suharsimi Arikunto (2005) menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan alat 

yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam pengumpulan data supaya menjadi 

sistematis dan mudah untuk di olah. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dalam 

penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri, dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara, untuk memudahkan dalam 

pengumpulan data. 

3.4.1. Tabel 1. 

No Jenis Data Sumber Metode Intrumen Penelitian 

1 Pelaksanan Implementasi 

Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak. 

Ketua Pengelola, 

Tenaga Pengasuh 

TPA, beserta Staf 

yang terlibat 

didalamnya.   

  

 

a Wawancara  

b Observasi 

c Dokumentasi 

           

 

Pedoman 

wawancara , 

Observasi dan 

Dokumentasi 

           

 

2  Pelaksanan Implementasi 

Standar Isi. 

3 Pelaksanan Implementasi 

Standar Proses. 

4 Pelaksanan Implementasi 

Standar Penilaian. 

5 Pelaksanan Implementasi 

Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. 

6 Pelaksanan Implementasi 

Standar Sarana dan 

Prasarana. 

7 Pelaksanan Implementasi 

Standar Pengelolaan. 

8 Pelaksanan Implementasi 

Standar Pembiayaan. 
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 Didalam Tabel 1, dijelaskan tentang instrumen penelitian yang digunakan saat 

penelitian, dan untuk memudahkan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 

Pedoman  Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. 

3.5.        Langkah – Langkah Penelitian 

3.5.1. Persiapan Penelitian  

a. Perencanaan dan pengembangan instrumen observasi, wawancara, dan daftar 

dokumen yang perlu untuk diarsipkan. 

b. Memohon ijin kepada lembaga yang terkait guna permohonan sebagai responden 

dalam penelitian. 

3.5.2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Waktu pengambilan data di semua TPA di Kecamatan Sidorejo Salatiga berkisar 3 – 4 

bulan dengan waktu kunjungan kepada masing-masing TPA adalah pada waktu jam 

kegiatan pembelajaran dimulai, guna melakukan, observasi, wawancara ,dokumentasi. 

(menggunakan jam-jam efektif saat kegiatandi TPA tersebut berlangsung.) 

b. Setelah semua data sudah terkumpul selanjutnya melakukan analisa dan interpretasi.   

3.6. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2011:244) mengemukakan analisis data adalah proses mencari  

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246) 

menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan. Langkah-langkah 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

1.          Reduksi Data  

Sugiyono (2011:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 

peneliti peroleh di lapangan peneliti sajikan dalam laporan secara sistematik yang mudah 

dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks 

sebagai satu kesatuan yang pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.  

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan dengan merangkum data, memilih hal-hal 

pokok, disusun lebih sistematis sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih 
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jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data apabila 

masih diperlukan. Selanjutnya peneliti membuat abstraksi, abstraksi merupakan usaha 

membuat rangkuman yang inti agar data yang diperoleh dan dikumpulkan mudah 

dikendalikan oleh peneliti sesuai kebutuhan penelitian. Reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

2.          Penyajian Data  

Sugiyono (2011:249) data yang telah direduksi kemudian dilakukan penyajian data 

atau data display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

penelitian ini, penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari 

penyajian data tersebut. 

3.          Penarikan Kesimpulan   

Miles dan Huberman (1992:19) mengemukakan bahwa penarikan kesimpulan, 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis 

selama Ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Maknamakna yang 

muncul dari data yang telah diperoleh harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Berdasarkan dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif dalam data penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis data secara kualitatif yang bertujuan untuk menjaring data tentang 

implementasi Standar Nasional PAUD di TPA-TPA. 

 

3.7.      Subyek Penelitian 

Idrus (2009:91) menerangkan bahwa subyek penelitian adalah individu, benda atau 

organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi dalam mengumpulkan data. Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. 

Moleong (2007:157) sumber data utama adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka sumber data yang digunakan adalah kata-

kata atau tindakan orang yang diwawancara serta sumber data tertulis. Subyek sasaran 
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TPA – TPA di 

Kecamatan 

Sidorejo Salatiga 

penelitian ini adalah ketua pengelola, pengasuh serta semua yang terlibat didalam 

penyelenggaraan TPA – TPA di Kecamatan Sidorejo Salatiga. 

 

3.8. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran (Sugiyono, 2010: 91) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.  

Hadirnya sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pelayanan pengasuhan 

kepada anak usia dini saat ini begitu menjamur, lebih umum dikenal oleh masyarakat dengan 

nama Taman Penitipan Anak (TPA).  

TPA merupakan sebuah lembaga yang memberikan layanan kesejahteraan untuk 

anak, kehadiran TPA pada umumnya sangat dibutuhkan oleh para orangtua bekerja / orangtua 

karir, untuk mengasuh dan merawat anak mereka saat mereka pergi bekerja, kehadiran TPA 

sendiri tidak terlepas dari peran dan perhatian pemerintah, terbukti dengan adanya 

Permendikbud 137 tahun 2014 yang mengatur tentang Standar Nasional PAUD menjadi bukti 

keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan kepada anak usia dini. Peraturan 

tersebut juga menjadi acuan penyelengaraan TPA, artinya untuk penyelenggaraan TPA tidak 

direkomendasikan keluar dari ketetapan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. 

Tetapi kenyataan dilapangan masih banyak TPA-TPA yang belum sepenuhnya 

memenuhi syarat atau sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014, hal inilah yang akan 

diteliti terhadap bagaimana penyelenggaraan TPA - TPA di Kecamatan Sidorejo Salatiga 

terkait kesesuaiannya dengan Standar Nasional PAUD. 

Berdasarkan uraian diatas, maka bagan kerangka berfikir dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 
Standar 

Nasional 

PAUD 

Implementasi 


