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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Jenis penelitian  

Model dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Alsa (dalam Herma,2013) 

mengatakan bahwa penelitian kulitatif bertujuan untuk memahami objeknya, tidak 

untuk menemukan hukum-hukum yang dilandasi sebab akibat. Salah satu ciri 

yang khas dalam penelitian kualitatif yaitu memiliki sifat lebih alami, holistik, 

memiliki unsur budaya dan didekati secara kasuistik (Idrus dalam Herma,2013). 

Dengan demikian diharapkan dapat memahami metode refleksi untuk 

mengembangkan kedisiplinan anak di Panti Asuhan salib Putih Salatiga.  

Jenis penelitian ini berupa studi kasus sebagai proses untuk mengetahui cara 

yang dilakukan oleh pengasuh  untuk mengembangkan kedisiplinan anak secara 

mendalam, yang membantu penulis sebagai usaha untuk menemukan semua 

variabel penting terkait dengan informan yang diteliti, mengetahui perkembangan 

perilaku informan, mengapa perilaku itu terjadi, serta bagaiman perilaku berubah 

dan alasan terjadinya perubahan perilaku tersebut Idrus (dalam Herma, 2013 ) 

Metode penelitian yang dilakukan berupa deskriptif kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2010) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana yang berperan sebgai 

instrumen kunci adalah peneliti. Melalui paparan di atas dalam hal ini peneliti 

adalah peneliti utama yang mana telah melakukan proses penelitian secara 

langsung dan aktif dalam mewawancarai, mengumpulkan berbagai materi atau 

bahan yang berkaitan dengan cara untuk mengembangkan kedisiplinan anak. 

Alasan penulis memilih studi kasus agar memahami dan menjelaskan lebih dalam 

subjek yang akan diteliti. Selain itu, juga bertujuan untuk mengungkapkan 

kekhasan dan keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus.  

3.2.Sumber Data dan Tempat Penelitian  

Sumber data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 3 subjek 

(pengasuh) dan observasi terhadap 3 pengasuh, 1 informan pendukung (salah satu 

anak asuh) dan 1 anak TK, serta menggunakan dokumentasi agar wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan diperkuat menggunakan dokumentasi gambar. 
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Tempat penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Salib Putih  Jl. Hasanudin km. 

04 Salib Putih Salatiga 

3.2.1. Kriteria  

Nama Uisa Jenis kelamin 

Latar 

belakang 

pendidikan 

Lama 

bekerja 

ER 38 tahun  Laki-laki  Sarjana 

Ekonomi 

UKSW 

12 tahun  

VI 36 tahun  Perempuan  UT 

pendidikan 

anak usia dini  

12 tahun  

YK 40 tahun  Perempuan Smk  4 tahun  

  

3.3.Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa cara 

yang pemilihannya disesuaikan dengan tipe sumber data. Adapun pengumpulan 

data berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengkaji 

subjek yang akan diteliti.  

3.3.1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih secara langsung 

(Usman dalam Herma,2013). Wawancara yang dilakukan dalam model 

kualitatif cenderung tidak formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatu yang 

didapatkan dikembangkan oleh peneliti sendiri Thohir (dalam Herma,2013). 

Wawancara yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian 

ini dilakukan terhadap subjek yang menerapkan metode refleksi untuk 

mengembangkan kedisiplinan anak. Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 

2010) mengatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti saat 

melakukan wawancara / interview adalah : 

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri.  

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek terhadap peneliti adalah 

hal yang benar dan dapat dipercaya.  
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3. Bahwa interprestasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepada subjek adalah sama dengan apa yang 

dimakusud oleh peneliti.  

Wawancara dilakukan kepada pengasuh di Panti Asuhan. Wawancara 

guna mengumpulkan semua data yang dilakukan pengasuh dalam membantu 

anak dalam mengembangkan kedisiplinan. Penulis melakukan wawancara 

terhadap 3 pengasuh dan 1 informan pendukung.  

3.3.2. Observasi  

Pengamatan atu observasi merupakan suatu unsur penting dalam 

penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi. 

Observasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti. Menurut 

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2010) bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan 

proses psikologis, dua diantaranya adalah pengamatan dan ingatan. Menurut 

Sugiyono (2010) observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi berperan serta 

dan observasi nonpartisipan. Observasi berperan serta adalah peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data, sedangkan observasi nonpartisipan  peneliti terlibat 

langsung dengan akktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen saja. Observasi nonpartisipan dibagi menjadi dua yaitu observasi 

terstruktur dan observasi tidak terstrukstur. Observasi tersetruktur dilakukan 

oleh peneliti yang sudah mengetahui variabel apa yang akan diamati 

sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan oleh 

peneliti jika peneliti belum pasti tentang apa yang akan diamati.  

Dalam kasus ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 

Observasi yang dilakukan oleh penulis dari kasus ini adalah observasi 

terhadap 1 anak dan 3 pengasuh. Data yang diperoleh ketika melakukan 

observasi adalah cara pengasuh dalam membantu mengembangkan 

kedisiplinan anak.  
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3.3.3. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto (dalam Muslikh, 2012) mengatakan bahwa 

dokumentasi adalah data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulensi rapat, legger, agenda, dan sebaginya. Sedangkan 

menurut Hadari Nawawi (dalam Muslikh 2012) menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku mengenai 

pendapat, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa 

gambar dalam melakukan observasi dan wawancara. Gambar yang 

didokumentasikan adalah gambar ketika anak melakukan kedisiplinan.  

 

3.4.Langkah-langkah Penelitian  

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulisan adalah ; 

1. Persiapan penelitian  

Sebelum penulis melakukan lebih jauh penulis melakukan persiapan 

dimana penulis mencari kasus untuk ditulis dalam penelitian ini, mencari 

topik yang tepat sesuai dengan data yang ada dilapangan.  

  

2. Pelaksanaan  

Setelah melakukan pesiapan penulis melaksanakan apa yang sudah 

dipersiapkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya 

melakukan reduksi data dan analisis data.  

  

3.5.Teknik Analisis dan interprestasi data   

Analisis data dalam penelitian kualitataif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

oleh orang lain Sugiyono (dalam Herma, 2013).  
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3.6.Keabsahan data  

 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010) 

diantaranya uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, uji 

confirmability. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas data 

untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.  

 Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2010) terdapat 3 

triangulasi dalam keabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber . 

triangualasi sumber adalah menguji kredibilitas data lalu mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan pada 

teman di panti. Selain triangulasi sumber penulis juga melakukan triangulasi 

teknik terhadap subjek dengan teknik observasi terhadap subjek.  

 

 

 

 


