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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif. Menurut Syaodih, bahwa : 

Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fonomena, aktivitas 

sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, serta pemikiran orang 

secara berkelompok atau individual. (2006: 60) 

 

Adapun Syaodih “mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

suatu bentuk penelitian yang paling dasar”. (2006: 72) Kemudian ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik itu 

fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.  

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

reseach) yang artinya bahwa penelitian ini hanya berfokus terhadap fenomena 

atau kejadian yang ada, kemudian dapat dianalisis serta dipahami secara 

mendalam. Adapun penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif terkait kata-kata tulis maupun lisan, serta tingkah 

laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sehingga pendekatan 

kualitatif dapat mengungkapkan kondisi atau situasi nyata (real) yang 
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selanjutnya kerja di masyarakat serta mengungkap fenomena-fenomena yang 

tersembunyi (hidden volues) dari keseluruhan dinamika masyarakat. 

Menurut pendapatnya Nana Syaodih sebagaimana yang dikutip Yafie, 

bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan kejadian-kejadian yang ada. (Yafie, 2017) Baik yang bersifat 

alamiah ataupun rekayasa manusia, kemudian lebih menekankan terkait kualitas, 

karakteristik, serta keterkaitan dari kegiatan. Maka dari itu, penelitian deskriptif 

tidak dapat memberikan pengubahan atau memanipulasi terhadap yang akan 

diteliti. Akan tetapi menggambarkan sebuah kondisi-kondisi yang sesuai dengan 

kenyataan atau apa adanya. Sehingga salah satu cara yang diberikan hanyalah 

penelitian tersebut, yang selanjutnya melalui observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. Metode penelitian kualitatif dilaksanakan karena seorang peneliti 

akan mengeksplor kejadian-kejadian yang tidak dapat dikuantifikasikan yang 

bersifat deskriptif.  

Adapun menurut Satori sebagaimana yang dikutip Yafie, mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif dilakukan seorang peneliti akan mengeksplor 

kejadian-kejadian yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif 

seperti sebuah proses formula terkait resep, dalam langkah kerja, penjelasan-

penjelasan konsep yang beragam, serta suatu karakteristik barang atau jasa. 

(Yafie, 2017) Kemudian gambar, tata cara suatu budaya, gaya-gaya, serta model 

fisik pada suatu artifak dan lain sebagainya.  
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Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas bahwa dapat ditarik 

kesimpulan, penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk memperoleh data bersifat (real) atau nyata, sehingga tanpa 

adanya kondisi tertentu. Hasilnya lebih menekankan pada makna yang jelas dan 

menyeluruh. Dari sinilah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif, dikarenakan penelitian ini bertujuan mengeksplor kejadian atau 

fenomena Strategi Pembelajaran Pendidikan Seks Anak Usia Dini di TK 

„Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo 

Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat induktif serta hasilnya akan 

lebih menekankan pada makna yang sebenarnya.  

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sekolah TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo, 

Dusun Pranan, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon 

Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian waktu penelitian ini akan di 

sesuaikan dengan seberapa lama peneliti dapat melakukan sebuah penelitian di 

tempat tersebut, serta sampai data-data informan telah jenuh.  

Menurut pendapatnya Spradley sebagaimana yang dikutip Yafie, 

mengemukakan bahwa untuk penelitian kualitatif tidak dapat menggunakan 

istilah populasi, akan tetapi dapat dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga 

elemen, yaitu pelaku, tempat, dan aktivitas yang dapat berinteraksi secara 
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langsung. (Yafie, 2017)  Kemudian menurut Sugiyono, bahwa “sampel dalam 

penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, akan tetapi berperan sebagai 

partisipan, informan, narasumber guru dan teman dalam sebuah penelitian”. 

(2018: 216) Maka dari itu sampel bukan disebut sampel pada statistik, akan tetapi 

sampel secara teoritis, dikarenakan tujuan penelitian kualitatif merupakan untuk 

menghasilkan teori. Sehingga penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan pada saat peneliti berada dilapangan dan selama penelitian akan 

berlangsung. Selanjutnya subyek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru di 

TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo yang merupakan informan pangkal (awal), 

serta untuk obyeknya yaitu strategi pembelajaran pendidikan seks anak usia dini. 

Adapun yang sebagai informan atau sumber data yaitu kepala sekolah, guru, dan 

orang tua wali di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Margono, bahwa “sebuah penelitian disamping menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang 

relevan”. (1997: 165) Maka dari itu untuk penggunaan teknik dan alat 

pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.  

Kemudian data pada penelitian merupakan bagian yang terpenting dari 

sebuah penelitian, di karenakan dengan data dari peneliti bertujuan untuk dapat 

mengetahui hasil dari penelitian. Maka dari itu pada penelitian ini, data yang 

diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik terkait 
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pengumpulan data yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Serta dapat 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh atau maksimal. Kemudian 

sesuai pada karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Menurut Nana Syaodih, menjelaskan bahwa :  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. (2006: 220) 

 

Kemudian observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun 

nonpartisipatif, maka dalam observasi partisipatif  pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut serta dalam dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung. Adapun dalam observasi nonpartisipatif pengamat 

tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi pengamat hanya mengamati 

kegiatan serta tidak ikut dalam kegiatan. Kemudian menurut Margono, 

“bahwa observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sitematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. (1997: 158-

159) Selanjutnya menurut Rukaesih & Cahyana, mengemukakan bahwa : 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila dalam 

penelitian dapat berkenan dengan perilaku manusia, gejala-gejala 

alam, proses kerja, dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati 

oleh seorang peneliti. (2015: 148) 

 

Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan secara langsung. 

Kemudian dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung 
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kepada objek penelitian. Sehingga dapat dilakukan pengamatan langsung, 

maka teknik ini digunakan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar 

jumlahnya. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan observasi non 

partisipan. Serta peneliti tidak mengambil bagian dari kegiatan yang 

diobservasikan. Akan tetapi dari data yang akan dihimpun dalam observasi ini 

antara lain mengenai bagaimana strategi pembelajaran pendidikan seks anak 

usia dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo. 

2. Wawancara 

Menurut Nana Syaodih, bahwa “wawancara atau interview merupakan 

salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif”. (2006: 216) 

Adapun wawancara dilaksanakan secara lisan dalam peretemuan tatap muka 

secara individual, adakalanya wawancara dilakukan secara berkelompok. 

Kemudian menurut Margono, mengemukakan bahwa “wawancara atau 

interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”. (1997: 

165) Serta ciri dari interview tersebut adalah kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi dan sumber data informasi. Selanjutnya 

menurut Rukaesih & Cahyana, mengemukakan bahwa : 

Teknik wawancara dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
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responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang 

sedikit.  (2015: 153) 

 

Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara dengan semua guru 

yang berjumlah 3, dan orang tua wali peserta didik yang berjumlah 2, yang 

ada di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo. 

3. Dokumentasi 

Menurut Nana Syaodih, mengemukakan “bahwa dokumentasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen berupa tertulis, elektronik, 

ataupun gambar”. (2006: 221) Selanjutnya menurut pendapat Margono, 

menjelaskan bahwa : 

Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data 

melalui arsip-arsip, peninggalan tertulis, dan termasuk buku-buku 

tentang pendapat, hukum-hukum, dalil, teori, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. (1997: 181) 

 

Dokumen yang dihimpun atau yang dipilih merupakan yang sesuai 

dengan tujuan serta fokus masalah. Sehingga dapat menambah dan 

mendukung kepercayaan dalam pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang 

digunakan pada penelitian ini untuk melengkapi data yang tidak dapat 

diperoleh dengan melalui metode lainnya, serta mengenai kondisi-kondisi 

yang obyektif terkait lokasi penelitian yaitu di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal 

Bendo. 
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D. Kredibilitas 

Dalam melakukan kredibilitas atau keabsahan terkait mengelola sebuah 

data, disini peneliti menggunakan uji triangulasi serta bahan referensi yang akan 

peneliti lakukan, yang bertujuan untuk mengecek kebenaran dari data yang telah 

dihasilkan. Kemudian triangulasi merupakan teknik pengabsahan data caranya 

untuk memanfaatkan sesuatu yang diluar dari data itu sendiri, berguna untuk 

melakukan sebuah pengecekan. Sehingga referensi yang peneliti lakukan dapat 

membuktikan keabsahan suatu data memalui foto atau rekaman yang dilakukan 

peneliti selama di lapangan.  

Menurut Nusa, bahwa “triangulasi merupakan pengecekan dengan cara 

pengecekan ulang. Sehingga dalam pemeriksaan ulang bisa dilakukan sebelum 

atau sesudah data dianalisis. Adapun dalam pemeriksaan dengan cara triangulasi 

dilakukan untuk meningkatkan derajat keterpercayaan dan akuransi data”. (2013: 

103) Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi yaitu triangulasi sumber, metode, 

dan waktu. Kemudian selain menggunakan triangulasi sumber data yang 

menggali suatu kebenaran informasi terkait dengan melalui dari berbagai metode 

serta sumber perolehan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

E. Analisis Data 

 Menurut Nusa, mengemukakan bahwa “analisis data dilakukan selama 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Serta data yang dianalisis yaitu 
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untuk mengetahui hal-hal antara lain, data apa saja yang sudah didapatkan terkait 

dengan fokus penelitian, dan berdasarkan apa yang sudah didapatkan dan kondisi 

lapangan”. (2013: 166) Maka dari itu analisis data selama proses penelitian 

berlangsung dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa 

penelitian dilaksanakan dengan terukur dan terkontrol. Kemudian analisis data 

dilakukan berkali-kali sepanjang proses penelitian berlangsung. Adapun menurut 

pendapat Sugiyono, bahwa : 

Analisis data merupakan sebuah proses yang dimana menyusun dan 

mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, 

wawancara, dan dokumentasi. Yang dimana dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, 

penjabaran kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, serta memilih 

nama yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar 

mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. (2017: 335) 

 

Selanjutnya menurut Khilmiyah, dalam bukunya menjelaskan bahwa : 

Analisis data kualitatif dengan cara induktif, yang dimana penelitian 

kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, akan tetapi dimulai dari fakta 

empiris. Kemudian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

menganalisis, menafsirkan, mempelajari, serta menarik kesimpulan dari 

kejadian-kejadian di lapangan. Oleh sebab itu data penelitian tersebut 

harus dianalisis oleh peneliti, sehingga bisa menemukan makna. Yang 

dimana makna tersebut menjadi hasil dari sebuah penelitian. (2016: 330) 

 

Selanjutnya langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, antara lain :  

1. Reduksi Data 

Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa “reduksi data merupakan 

memilih, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam 

suatu penelitian”. (2017: 338) Sehingga dicari pola, tema, dan membuang 

yang tidak perlu. Kemudian menurut Herdiansyah, menjelaskan “bahwa 
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reduksi data merupakan proses penyamaan dan penggabungan dari segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu tulisan (script) yang kemudian akan 

di analisis”. (2010: 164) 

2. Penyajian Data 

Menurut Khilmiyah, dalam bukunya menjelaskan bahwa “penyajian 

data dapat dilakukan dengan cara melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan tersebut.  (2016: 332) Selanjutnya 

pada tahap ini seorang peneliti harus berupaya menyajikan dan 

mengklasifikasikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, yang 

diawali dengan memberi kode pada tiap-tiap subpokok permasalahan yang 

akan diteliti.   

Selanjutnya menurut Sugiyono, bahwa “dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar 

kategori, bagan, dan sejenisnya”. (2017: 341) Kemudian menurut Miles & 

Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono, menjelaskan bahwa “the most 

frequent from of display data of qualitative research data in the past has been 

narrative text (artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualiatif adalah yang bersifat naratif) ”. (2017: 341) 

3. Kesimpulan 

Menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa “kesimpulan dalam penelitian 

yang diharapkan yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada”.  

(2017: 345) Adapun temuan dapat berupa gambaran atau deskripsi sebuah 
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objek yang sebelumnya masih samar-samar, sehingga dapat diteliti yang 

kemudian hasilnya menjadi jelas. Kemudian yang berupa hipotesis, teori, dan  

hubungan kasual atau interaktif. 

Kemudian menurut Khilmiyah, dalam bukunya menjelaskan bahwa 

“kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, 

sehingga pada bagian ini peneliti dapat menyusun kesimpulan dari data-data 

yang diperoleh”. (2016: 333) Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan 

metode analisis kualitatif deskriptif. Maka dari itu peneliti akan mengupas 

secara tuntas terkait bagaimana strategi pembelajaran pendidikan seks anak 

usia dini di TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Bendo.  

 


