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BAB 3 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan  deskripsi  kualitatif  penomenologi. Untuk mengembangkan 

pemahaman mengenai bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh orangtua 

dalam pengembangan literasi usia dini. Metode analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis  

Informan penelitian ini adalah ibu dari anak usia dini yang 

berkemampuan literasi yang baik, yang berdomisili di daerah indihiang. 

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan metode 

wawancara secara langsung. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai secara 

langsung informan yang bersangkutan yang telah peneliti susun secara 

langsung hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan literasi di waktu-waktu 

tertentu, yaitu ketika informan menghabiskan waktu bersama-sama dengan 

anak.  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan data kualitatif 

yaitu bersifat narasi deskriptif.Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti 

melakukan organisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data kasar yang 

berupa hasil wawancara.Selanjutnya peneliti mendeskripsikan kesimpulan 

yang diperoleh dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu 

supaya tidak  terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti 

tentang “Bagaimana Peran Orangtua Terhadap Pengembangan Budaya 

Literasi Pada Anak Usia Dini (Anak Usia 5-6 Tahun) di PAUD Amanah 

Padjadjaran? 
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C. Partisipan Penelitian 

Responden penelitian ini sebanyak 8 orang, dengan responden orang 

tua murid dan foto dokumentasi selama wawancara dengan waktu yang 

berbeda dan tempat yang sama disekolah dalam pengambilan dokumentasi dan 

tempat wawancara disekolah.  

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk 

kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka, kalaupun ada 

angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang , data dimaksud meliputi 

transkip wawancara, catatan data lapangan , foto-foto, dokumen pribadi nota 

dan catatan lainnya. Seperti nantinya, data-data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa data hasil wawancara. 

Pengumpulan data dan sumber data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu Mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan dari berbagai sumber. 

Dalam penelitian ini sangat penting membutuhkan data-data yang 

dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber, 

diantaranya: 

1. Data Primer 

Adalah data yang merupakan didapat secara langsung dari sumber-

sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok atau sumber 

data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.Sumber data 

primer di PAUD AMANAH Padjadjaran Kota Tasikmalaya meliputi; 

orangtua murid.Data primer diperoleh peneliti dari penelitian lapangan 

melalui prosedur dan teknik pengambilan  data melalui wawancara. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul 

data primer atau oleh pihak lain atau bisa dikatakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data pada pengumpul data.  

 

 



36 

 

Tabel 3.1 

Data Responden  

 

No 
Nama Orang  

Tua Murid 
Nama Sekolah 

1. Ibu Melan  Paud Amanah Padjadjaran 

2. Ibu Siti  Paud Amanah Padjadjaran 

3. Ibu Ila  Paud Amanah Padjadjaran 

4. Ibu Yuni  Paud Amanah Padjadjaran 

5. Ibu Siska  Paud Amanah Padjadjaran 

6. Ibu Lia  Paud Amanah Padjadjaran 

7. Ibu Yani  Paud Amanah Padjadjaran 

8. Ibu Dewi  Paud Amanah Padjadjaran 

  (Sumber : Peneliti, 2019)  

 

D. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PAUD Amanah Padjadjaran  

Kecamatan Indihiang  Kota Tasikmalaya PAUD ini telah berdiri sejak 

tahun 2004. Lokasi sekolah berada di pemukiman, sawah, dan lain-lain, di 

Kp. Sukasirna Indihiang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

September sampai Desember. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan September 2019 

sampai dengan bulan Desember 2019. Alasan waktu tersebut dipilih 

karena peneliti ingin mendapatkan data selama rencana waktu yang telah 

ditetapkan ditempat penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang 

dilaksaakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 
 

No. Kegiatan 
Juli Agustus September Oktober Nopember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pencarian Masalah                     

2. Konsultasi Judul                     

3. Pengajuan Judul                     

4. Penyusunan Proposal                     

5. Revisi Proposal                     

6. Sidang Proposal                     

7. Revisi Proposal                     

8. 
Penyusunan 

Instrumen 
                    

9. 
Observasi Lokasi 

Penelitian 
                    

6. 
Pelaksanaan 

Penelitian 
                    

7. 
Penyusunan Laporan 

Penelitian 
                    

8. 

Penyelesaian 

Penulisan laporan 

penelitian 

                    

(Sumber:Peneliti, 2019)  
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E. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian atau riset adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, 

dan bertujuan. Prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian 

ini secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu 

pada pendapat meleong (2007:126) menjelaskan bahwa “tahapan penelitian 

kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu tahapan pralapangan, tahapan pekerjaan 

lapangan, dan tahapan analisis data”. 

1. Tahapan pra-lapangan 

Tahapan pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti 

sebelum pengumpulan data. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan 

ditempat peneliti. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data, prinsip tersebut 

meliputi konsep dasar, menemukan tema dan merumuskan hipotesis. 

  
F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapat data yang memenuhi standar data yang diinginkan (Sugiono 

2013:118). Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif 

adalah teknik wawancara. 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan 

berinteraksi langsung secara verbal atau bercakap-cakap secara tatap muka 

dengan responden. Menurut Sugiyono (2016:233) mengungkapkan bahwa  

“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melalukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil “. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang terstuktur artinya peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh 

data sebagai kelengkapan dari observasi. Wawancara pada orang tua siswa 

dilaksanakan langsung di PAUD amanah padjadjaran wawancara 

digunakam untuk mengungkap data tentang bagaimana peran orang tua 

dalam pengembangan literasi dini anak. Pihak-pihak yang diwawancarai 

adalahorang tua siswa yang berada dilingkungan sekolah atau rumah. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Surasimi Arikunto (2002:136), menyatakan bahwa instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat,lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.  

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah  wawancara,  

Pelaksanaan pengumpulan data, dan, penafsir data dan sekaligus peneliti 

menjadi pelapor hasil penelitian instrumen dlampirkan pada halaman 37-38. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

Aspek 
Indikator 

 
Sub Indicator 

Nomor 

item 

Soal 

Respo

nden 
Teknik 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 

dalam 

pengemb

angan 

1. Vocabular

y Skill 

(Keteramp

ilan kosa 

kata)  

 

 

 

 

a. Membacakan 

buku  

1  

 

 

 

 

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

 

 

 

 

Wawan

cara  

b. Mengartikan kata-

kata yang belum 

diketahui  

2 

c. Menunjukan 

benda, dan 

menyebutkan 

nama  

 

3 
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literasi 

usia dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Meminta anak 

bercerita  

4,5,6,7 

e. Meminta anak 

menirukan kata-

kata   

8 

f. Melakukan 

permainan kata-

kata  

9 

2. Print 

Motivatio

n Skill 

(Tertarik 

terhadap 

simbol 

atau 

tulisan 

cetak) 

 

 

 

 

a. Membaca buku 

bersama  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

 

 

 

 

 

Wawan

cara  

b. Mengajak anak 

meminjam buku  

bacaan 

11 

c. Mengajak anak 

membeli buku 

bacaan  

12 

d. Menjelaskan 

manfaat membaca  

13 

e. Membacakan 

buku cerita  

14,15,1

6 

f. Mengartikan 

simbol   

17 

3. PRINT 

AWAREN

ESS 

SKILL  

(Keteramp

ilan 

mengenai 

kesadaran 

akan 

tulisan 

atau 

simbol 

cetak) 

a. Menunjukan 

makna simbol  

18  

 

 

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

 

 

Wawan

cara  

b. Menunjuk huruf 

pada tulisan  

19 

c. Mengenalkan 

huruf  

20 

d. Menuliskan nama 

anak  

21 

e. Membaca tulisan  22 

f. Memaknai 

gambar   

23   

4. Narrative 

Skill  

(Keteramp

ila 

Bercerita ) 

a. Membacakan 

cerita   

24  

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

Wawan

cara  
b. Mendengarkan 

anak bercerita  

25,26 

c. Bercerita secara 

lisan  

27 

d. Meminta pendapat 

anak  

 

 

28 



41 

 

5. Letter 

Knowledg

e Skill  

(Keteramp

ilan 

Mengenal 

Huruf)  

a. Menunjukan huruf 29  

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

Wawan

cara  

b.   Melakukan 

      permainan dengan 

      huruf 

30,31 

c.   Mengenalkan 

      huruf 

      yang sama 

32 

6. Phonolog

ical 

Awarenes

S SKILL 

(Kesadara

n 

Ponologi) 

a. Menstimulasi    

dengan nyanyian 

33,34  

 

 

Orang 

tua 

murid  

 

 

 

Wawan

cara  

b.   Membiarkan anak 

      bermain dengan 

      bunyi 

35 

c.   Mengenalkan  

      bunyi huruf 

36 

d.   Bermain dengan 

      sajak 

37 

(Sumber : Peneliti, 2019 ) 
 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri atau orang lain. 

(Sugiyono,2007:337-345). 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data dari Milles dan Huberman.Teknik analisis data meliputi tiga 

tahap yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar (catatan-catatan lapangan). Setelah data terkumpul peneliti akan 

menentukan bagaimana data yang dikode dan dibuang. 

2. Display Data 

Display data yaitu mengolah data setengah jadi yang 

digeneralisasikan dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang 
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jelas kedalam suatu metric kategori sesuai tema yang sudah 

dikelompokkan. Data dapat disajikan dalam bentuk table, diagram dan 

kata-kata verbal. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian 

yang diajukan sebelumnya, akan tetapi kesimpulan tersebut belumlah 

kesimpulan final. Kesimpulan sementara yang ada dapat di verifikasi 

selama penelitian berlangsung.Verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan 

meninjau ulang catatan lapangan dan berdialog. 

(Milles dan Huberman, 1992:16-19). 

 

 

 

 


