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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai masalah-masalah metodologi 

penelitian yang terdiri dari tahap pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan 

data, devinisi operasional, pengukuran variabel, teknik analisis data, dan 

analisis data. Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling 

berkorelasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta.1 Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode Kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan realitas 

sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan bersifat interaktif 

untuk meneliti objek alamiah. Data yang diambil bisa berupa kata, kalimat, 

atau gambar. Penelitian kualitatif dalam skripsi ini berupa data tentang minat 

belajar membaca, menulis, berhitung terhadap anak TK di lembaga 

Bimbingan Belajar FIDYA CLUB Gresik. 

 

 

                                                           
1http://made.blog.unissula.ac.id/2012/02/16/pendekatan-penelitian/ 
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3.2 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat/perusahaan/objek dimana penelitian 

dilakukan untuk memperoleh data yang di inginkan. Adapun lokasi yang 

dijadikan tempat penelitian adalah di LEMBAGA BIMBINGAN FIDYA 

CLUB, yang bertempat di jalan K.H. Faqih Usman Gresik. 

3.3 Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun 

popolasi yang peneliti gunakan adalah 30 orang tua dari anak Tk di Lembaga 

Bimbingan Belajar Fidya Club. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, yang mana akan diambil semua populasi anak TK 

yang berada di lembaga bimbingan belajar. 

3.4 Definisi operasional variabel 

a. Orang tua : Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang sudah 

dewasa yang berkewajiban menjaga , membimbing, dan mendidik anaknya 

dari bayi hingga dewasa. 

b. Minat : Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh 
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c. Belajar: Adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang  menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. 

d. Membaca adalah suatu bentuk rangkaian kegiatan untuk membantu anak 

memahami bahwa setiap benda ada namanya, dan setiap nama mempunyai 

arti. 

e. Menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi yang 

menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-

lambang. 

f. Berhitung adalah usaha melakukan atau mengerjakan hitungan seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

g. Peran orang tua dalam membangun minat belajar membaca, menulis, 

berhitung terhadap anak adalah suatu peran yang di lakukan oleh orang 

dewasa untuk membangun ketertarikan dengan melakukan serangkaian 

kegiatan yang berupa membaca, menulis dan berhitung. 

3.5 Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian, berdasarkan sumber dan 

bagaimana mendapatkannya. Penulis menggunakan sumber data berdasarkan 

responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti baik tulis maupun 

lisan dan juga berasal dari buku-buku sebagai rujukan, sedangkan yang 

dimaksud responden dan buku adalah: 

a) Responden adalah orang yang dimintai jawaban/tanggapan atas pertanyaan 

yangtelah diajukan. Diantara responden itu ialah orang tua dari anak. 
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b) Buku yang digunakan sebagai rujukan yaitu buku yang mengenai peran 

orang tua, psikologi anak, dan psikologi pendidikan. 

3.6 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa hasil proses belajar 

atau nilai 

b. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-

benda fisik yang meliputi buku –buku dan alat tulis. 

3.7 Teknik Pengambilan Data 

Berdasarkan jenis data yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik: 

a. Intervew (wawancara)  

Teknik ini merupaka cara pengambilan data dengan cara tanya jawab. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Jenis intervew yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bebas terpimpin. 

b. Observasi 

Observasi adalah merupakan suatu proses yang komleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai prosese biologis dan psikhologis.2 Observasi 

merupakan teknik untuk mengamati secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap minat belajar membaca, menulis dan berhitung terhadap 

anak TK. 

                                                           
2
Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta,cet.16, hl:203. 
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c. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi yang digunakan untuk 

melengkapai data penelitian. Pada tahap dokumentasi ini dapat 

menggunakan media elektronik hanphone, handycam, kamera foto. Media-

media tersebut bertujuan sebagai merekam data dalam bentuk suara dan 

video. 

3.8 Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses pencari dan penyusun serta sistematis data 

yang diperoleh dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temunya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.3 Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 

pengamatan, dokumen pribadi , dan sebagainya, 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

analisis data model Miles and Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara tuntas. Aktivitas 

dalam analisis data antara lain data reduction (reduksi data), data display, dan 

conclusion drawing/ verivication.4 

Data reduction (reduksi data) yaitu pencatatan data secara teliti dan 

terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok. Data 

display (penyajian data) yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 334. 

4 Ibid, hl:337 
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tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan sehingga akan mudah difahami. Conclusion drawing 

/verification menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.5 

3.9. Waktu Penelitian 

Penelitian ini hadir untuk menemukan data-data yang diperlukan yang 

berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti, 

dimana dalam penelitian ini penulis tidak menetukan waktu lamanya ataupun 

harinya, akan tetapi penulis secara terus-menerus menggali data dalam 

keadaan yang tepat dan sesuai dengan kesempatan parainforman. Disamping 

itu penekanan terhadap keterlibatan langsung penelitian di lapangan dengan 

informan dan sumber data 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 338-345. 
 


