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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan pengalaman 

dari ibu yang memiliki anak siap masuk Sekolah Dasar. Moustakas 

(dalam Creswell, 2015, h. 105) mengungkapkan bahwa penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu dari sekelompok 

individu mengenai pengalaman yang serupa merupakan ciri dari 

penelitian kualitatif fenomenologis.  

Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif fenomenologis dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan 

secara mendalam dari ucapan maupun perilaku ibu dalam menyiapkan 

kondisi anak yang siap sekolah, menggambarkan dan menjelaskan 

bagaimana pengasuhan yang dilakukan sehingga mampu mendukung 

kesiapan anak tersebut. 

 

B. Definisi Operasional 

Tema yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

pengasuhan ibu yang mampu menyiapkan kondisi anak siap masuk 

Sekolah Dasar.  
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Pengasuhan dalam penelitian ini dilihat dari keterlibatan dan 

kontrol yang diberikan ibu agar anaknya memiliki kesiapan untuk 

sekolah.  

Keterlibatan ditunjukkan melalui dukungan terhadap aktifitas 

anak sehari-hari dengan menyediakan waktu bersama anak, 

menyediakan fasilitas, mengadakan komunikasi yang mendukung anak, 

serta melalui ungkapkan kasih sayang sebagai cerminan penerimaan 

atau penolakan terhadap anak. Sedangkan kontrol ditunjukkan melalui 

tuntutan kedewasaan terhadap anak untuk memiliki perilaku dan 

ketrampilan siap sekolah, bersikap restriktif dengan menerapkan 

berbagai metode pendisiplinan dan permisif dengan membiarkan 

perilaku anak.  

Kesiapan anak untuk sekolah diukur berdasarkan alat tes 

Neejmegse Schoolbekwaamheids Test (NST) yang mengungkapkan 

kesiapan secara fisik-motorik dengan terampil menggunakan tangan 

untuk kegiatan tulis menulis, sosial-emosional telah mampu memahami 

mengenai suatu objek dan penilaian terhadap situasi sosial, serta 

kognitif dengan mampu menggunakan mental untuk memecahkan 

masalah secara konkret (aktual), memiliki daya ingat dan perhatian 

yang memadai untuk mempelajari konsep bahasa, gambar, maupun 

angka dengan baik.  
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C. Metode Pengambilan Data 

Lofland (dalam Moleong, 2004, h. 157) mengatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata,  

tindakan, serta tambahan dokumen lainnya. Maka untuk memperoleh 

data ini dilakukan melalui kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya 

kepada subjek yang kemudian dicatat secara tertulis atau perekaman 

audio.  

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui kegiatan sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Menurut Patilima (2007, h. 65) melalui metode wawancara 

bertujuan untuk menggali apa saja yang diketahui dan dialami subjek 

yang diteliti, termasuk apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek 

penelitian.  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan ibu dari 

anak yang telah siap sekolah, tujuannya untuk memperoleh segala 

informasi mengenai pengasuhan yang dilakukan dalam menyiapkan 

kondisi tersebut. Moleong (2004, h. 192) menyebutkan bahwa untuk 

mengungkapkan apa yang telah dialami oleh subjek dapat dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

pengalaman yang dialami subjek. Maka untuk memperoleh informasi 

mengenai pengalaman subjek yang berkaitan dengan pengasuhan 

yang telah dilakukan dibuat pedoman wawancara sebagai berikut:  
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A. Keterlibatan 

1. Penerimaan terhadap anak  

2. Penolakan terhadap anak 

3. Penyediaan waktu bersama anak  

4. Penyediaan fasilitas untuk anak  

5. Komunikasi dengan anak 

B. Kontrol 

1. Tuntutan kedewasaan berupa ketrampilan fisik motorik, 

kognitif dan sosial emosional 

2. Restriktif terhadap perilaku anak 

3. Permisif terhadap perilaku anak 

2. Observasi 

Patton (dalam Sugiono, 2015, h. 67) mengatakan bahwa 

melalui pengamatan di lapangan peneliti diharapkan memiliki daya 

yang lebih kaya terkait dengan tema penelitian sehingga dapat 

melihat hal-hal yang kurang terungkap dalam wawancara. Peneliti 

menyadari penggalian data melalui wawancara tidak menutup 

kemungkinan ada hal-hal yang kurang sepenuhnya terungkap, maka 

peneliti berencana mengadakan pengamatan lapangan mengenai 

pengasuhan yang dilakukan ibu agar anak memiliki kesiapan sekolah  

Untuk mendukung keterangan yang disampaikan subjek 

mengenai keterlibatan dan kontrol terhadap anak dilakukan 

pengamatan sebagai berikut: 
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a. Penerimaan dan penolakan terhadap anak, berupa pengungkapan 

kasih sayang dan persepsi terhadap anak, diamati melalui 

ekspresi wajah maupun intonasi suara ketika berinteraksi dengan 

anak, kedekatan fisik dengan anak. 

b.  Penyediaan waktu diamati melalui aktifitas yang dilakukan ketika 

bersama anak.  

c. Penyediaan fasilitas, meliputi kondisi sosial ekonomi keluarga dan 

fasilitas yang disediakan subjek untuk mendukung anak. Hal ini 

dilakukan dengan mengamati tempat tinggal subjek, penataan 

ruang, kerapihan ruangan serta peralatan untuk melatih 

kompetensi anak. 

d. Komunikasi diamati melalui penyampaian pesan ketika berbicara 

dengan anak.  

Sedangkan kontrol terhadap anak diamati melalui perilaku 

sebagai berikut: 

a. Tuntutan kedewasaan, merupakan harapan perilaku dan 

ketrampilan tertentu yang disampaikan pada anak.  

b. Restriktif, merupakan pembatasan terhadap perilaku anak melalui 

penerapan metode pendisiplinan. 

c. Permisif, merupakan pembiaran terhadap perilaku anak yang tidak 

sesuai. 
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D. Subjek Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengasuhan ibu yang 

mampu menyiapkan kondisi anak siap sekolah, maka penentuan 

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yakni pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2015, h. 

54).  

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak siap 

sekolah berdasarkan tes Neejmegse Schoolbekwaamheids Test (NST). 

Maka anak yang dinyatakan siap sekolah oleh ahli psikolog 

berdasarkan NST diranking dan diambil  ibu-ibu dari tiga anak yang 

mendapatkan nilai tes tertinggi.  

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertujuan 

mengelola data, mengorganisasikan, mensintesiskannya, menemukan 

pola dan hal apa yang penting untuk dipelajari atau disampaikan 

sebagai hasil dari penemuan fenomenologis (Moleong, 2004, h. 248). 

Dalam bekerja dengan data peneliti mengikuti tahapan analisis data 

yang disampaikan oleh Janice McDrury (Collaborative Group Analisys 

of Data, 1999) sebagai berikut: 

a. Mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data; 

b. Berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data; 
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c. Menulis tema-tema yang ditemukan;  

d. Melakukan koding terhadap tema yang telah ditemukan. 

Nasution (dalam Sugiono, 2015, h. 95) menyatakan bahwa 

analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan 

hasil penelitian. Maka tema mengenai pengasuhan ibu yang memiliki 

anak siap sekolah ini dianalisis secara kualitatif dengan penyajian fakta 

secara sistematik berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul melalui 

tahapan sebagai berikut: 

1. Transkripsi 

Data hasil wawancara yang terkait dengan pengasuhan 

subjek disalin dalam bentuk verbatim per kata sehingga hasil salinan 

sama dengan hasil rekaman dalam proses wawancara.   

2. Tahap reduksi data 

Kegiatan pada tahap ini adalah memilih dan mengelompokkan 

temuan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu 

merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan data yang 

berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan ibu untuk menyiapkan 

anak siap sekolah.   

3. Tahap penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk mengorganisasikan 

informasi-informasi yang terkumpul, agar tersusun dalam pola 

hubungan sehingga menjadi mudah dipahami. Maka penyajian data 
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dalam penelitian ini berupa narasi mengenai pengalaman ibu terkait 

pengasuhan yang dilakukan untuk menyiapkan anak siap sekolah 

dengan disertai bagan, hubungan antar kategori dan gambar yang 

mendukung penelitian.  

4. Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan data 

hasil penelitian dengan teori yang mendukung atau yang mendasari 

masalah, untuk kemudian diperiksa, diuji ulang dan ditarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan setelah 

mencocokkan tujuan dan hasil penelitian yaitu pengasuhan ibu yang 

mampu menyiapkan anak siap sekolah.  

 

C. Keterandalan Data 

Dalam Sugiono (2015, h.  119) disebutkan bahwa dalam 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas, dan 

penelitian dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang 

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek 

yang diteliti. Maka untuk memeriksa keterandalan data dalam penelitian 

ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Ketekunan pengamat 

Peneliti mengadakan pengamatan yang mendalam terhadap 

aspek-aspek pengasuhan yang dilakukan ibu kemudian 
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menelaahnya secara lebih rinci dan menghubungkannya dengan 

kesiapan sekolah anak.   

2. Triangulasi 

Dalam rangka mengecek derajat kepercayaan dari suatu data 

menggunakan tringulasi sumber, yakni mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiono, 

2015, h. 127). Maka data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi pada subjek akan dibandingkan dengan wawancara dari 

informan yang merupakan suami dari subjek. Dengan demikian 

diharapkan data yang diperoleh mengenai pengasuhan ibu dalam 

menyiapkan anak masuk Sekolah Dasar akan lebih konsisten dan 

diperoleh data yang mendekati kebenaran. 

 




