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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan: 

1. Variabel bebas (X) : Orang tua di  Thailand dan di Indonesia 

2. Variabel terikat (Y) : Kecenderungan pola asuh  

 

B. Rangcangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu disebut sebagai metode positivistid karena berlandaskan 

pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiyah/scaientific 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiyah yaitu konkrit/empiris, 

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.
1
 

2. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Komparasi. 

Penelitian ini akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan tentang benda-benda, tentang orang-orang, tentang prosedur 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : 2012), hal. 7. 
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kerja, tentang ide-ide, kritik, terhadap kelompok. Dapat juga 

membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan 

pandangan orang, grup atau negara terhadap suatu-suatu kasus, terhadap 

suatu kasus, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa dan ide-ide.
2
 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian.
3
 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
4
 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(independent variabel), dan variabel terikat (dependent variabel).
5
 

1. Indenpedent Variabel atau variabel bebas (X) variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah orang tua di Thailand dan di Indonesia. 

2. Dependent Variabel atau variabel terikat (Y) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hal. 236 
3
 Ibid, hal. 161 

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : 2012), hal. 38 

5
 Ibid, hal. 39 
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bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

kecenderungan pola asuh yakni kecenderungan pola asuh oteriter 

(Y1), kecenderungan pola asuh demokratis (Y2) dan 

kecenderungan pola asuh permisif (Y3). 

  

D. Populasi Sampel dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

merupakan sesuatu individu yang dijadikan sumber penelitian, dari populasi 

itu dihasilkan data kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah 

kumpulkan.
6
 

Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa PAUD pada sekolah Darawithaya, Narathiwat (Thailand Selatan) dan 

PAUD Flamboyan, Tulungagung (Indonesia). 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ibid, hal. 80 
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                                    Tabel 3.1 Data Siswa 

 

D

a

r

i

 

tabel diatas, dapat kita ketahui jumlah semua populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 47 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewaliki) bila 

sampel tidak representative. 

 Sampeling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

Nama Lembaga Usia  Lelaki  Perempuan  Total  

Sekolah Darawithaya, 

Narathiwat (Thailand 

Selatan) 

4-5 25 12 37 

PAUD Flamboyan, 

Tulungagung (Indonesia) 

4-5 4 6 10 

Total 29 18 47 
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berbagai teknik sampling yang digunakan.
7
 Penelitian ini, kami 

menemukan sampel berdasarkan usia yang sesuai anak usia dini, sehingga 

dapat dianggap penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan 

tertentu.
8
 Adapun pengajian data sampel disampaikan pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

Nama Lembaga Usia  Lelaki  Perempuan  Total  

Sekolah Darawithaya, 

Narathiwat (Thailand 

Selatan) 

4-5 7 3 10 

PAUD Flamboyan, 

Tulungagung (Indonesia) 

4-5 4 6 10 

Total 11 9 20 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat ketahui jumlah sampel dalam 

penelitian ini yaitu 20 siswa. 

 

E. Kisi-kisi Penelitian 

Kisi-kisi penelitian ini adalah menggunakan angket, yaitu untuk 

mengumpulkan data kecenderungan pola asuh orang tua yang memiliki anak 

usia RA. Sebelum angket dibuat, terlebih dahulu peneliti menyusun kisi-kisi 

yang merupakan pedoman dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

                                                           
7
 Ibid, hal. 81 

8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 2012), hal. 218 
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instrument yang akan digunakan. Adapun kisi-kisi instrument dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kecenderungan Pola Asuh Oteriter
9
 

No Indikator 

1 Orang tua menentukan apa yang perlu diperbuat anak, tanpa 

melibatkan penjelasan tentang alasannya. 

2 Apabila anak melanggar ketentuan yang telah digariskan, anak 

tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan atau 

penjelasan sebelum hukuman anak. 

3 Pada umumnya, hukuman berupa hukuman bedan (corporal). 

4 Orang tua tidak atau jarang memberikan hadiah, baik yang 

berupa kata-kataa maupun bentuk yang lain apabila anak 

berbut sesuai dengan harapan. 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Kecenderungan Pola Asuh Demokratis
10

 

No Indikator 

1 Apabila anak harus melakukan suatu aktifitas, orang tua 

memberikan penjelasan alasan perlunya hal tersebut diajarikan. 

2 Anak diberikan kesempatan untuk memberi alasaan mengapa 

ketentuan itu dilanggar sebelum menerima hukuman. 

3 Hukuman diberikan terkaitan dengan perbuatannya dan berat-

ringannya hukuman tertantung kepada pelanggarnya. 

4 Hadiah dan pujian diberikan oleh orang tua untuk perilaku yang 

diharapkan 

 

 

                                                           
9
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling..., hal. 219. 

10
 Ibid. 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Kecenderungan Pola Asuh Permisif
11

 

No Indikator 

1 Dominasi pada anak. 

2 Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua. 

3 Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. 

4 Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. 

 

F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosail yang diamati secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian.
12

 Dari pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa instrument merupakan suatu alat untuk membantu peneliti 

dalam memperoleh data. 

 

G. Sumber Data 

Data adalah informasi berupa fakta diperoleh melalui pengamatan 

melalui penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami 

sebuah fenomena atau untuk mendukung dan memperkuat teori. Sumber data 

                                                           
11

 Wiwit wahyuning, Jash, Metta Rachmadiana, Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak. 

(Jakarta: PT Alex Media Komputido Gramedia, 2003), hal.129. 
12

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 102. 
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primer dalam penelitian kuantitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.
13

 

 

H. 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 

mendapatkan data yang memenuhi data yang ditetapkan.
14

 Dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data menggunakan: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuensioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuensioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan terbesar di wilayah yang luas. Konsioner dapat berupa 

pertanyaan-pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.
15

 

2. Wawancara tidak terstruktur 

                                                           
13

 Asrasafi’i, Diktar, Metode Penelitian, (Stain Tulungagung, 2002), hal. 22. 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 62. 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 2012), hal. 142. 
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Dalam wawancara tidak terstruktur, sifat wawancara adalah informal. 

Wawancara tidak terstruktur merupakan kebalikan dari wawancara 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dimulai dengan mengeksplorasi 

suatu topik umum bersama-sama dengan partisipan.
16

 Partisipan diberi 

kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan 

dengan topik wawancara. Pewawancara tidak memerlukan daftar 

pertanyaan yang menuntut arah wawancara. Meskipun demikian, 

pewawancara harus memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas, 

sehingga isi wawancara tidak terlalu jauh menyimpang. Interaksi antara 

pewawancara dan partisipan bersifat bebas, sehingga isi wawancara 

terkadang sangat kaya akan detail dan mampu mengumpulkan informasi 

yang baru. Wawancara tidak terstruktur dapat terlihat seperti dua orang 

yang sedang berdiskusikan hal tertentu. 

Dalam penelitian ini, wawancara tidak terstruktur digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai kecenderungan pola asuh orang tua yang 

memiliki anak usia RA di sekolah Darawithaya, Narathiwat (Thailand 

Selatan) dan di PAUD Flamboyan, Tulungagung (Indonesia). Data 

tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua dan guru-guru. 
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 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar, (Jakarta:PT Indeks, 2012), hal. 47 
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3. Dokumen 

Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
17

 Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat 

pengumpul data yang utama karena untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-

hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis 

tersebut.
18

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

mengolah hasil data yang diperoleh untuk mengetahui kecenderungan pola 

asuh orang tua yang memiliki anak usia RA. Data yang diperoleh digunakan 

sebagai dasar dalam menguji penelitian ini. Langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang telah dirumuskan akan 

diuji dengan statistik parametrik. Untuk menggunakan statistik parametrik 

data setiap variabel yang dianalisis harus berdistribusi normal, oleh karena 

                                                           
17

 Sugiono, Metodologi Penelitian..., hal.329-330 
18

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian....., hal. 191 
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itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan mengujian normalitas data.
19

 Jika probabilitas > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka data 

berdistribusi tidak normal.
20

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji T 

Uji T pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. 

Rumus thitung  pada analisis regresi adalah:
21

 

 thitung  = 
  

   
 

keterangan: 

bi = nilai konstanta 

Sbi = standar error 

Keriteria uji tdengan membandingkan thitung dengan ttabel atau melihat 

nilai signifikansi (probabilitas) untuk membuat keputusan menolok atau 

menerima H. Alternatif keputusan adalah: 

 Jika thitung  > ttabel atau probabilitas < dari =   0,05 maka Ho ditolok 

dan Ha diterima. Ho ditolok berarti variabel bebas berpangaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal, 172. 
20

 Kadir, Statistik Terapan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 156. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal, 305. 
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 Jika thitung  < ttabel atau probabilitas > dari =   0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Uji Mann Whitney 

Bertujuan uji Mann Whitney dengan SPSS foe windows versi 

22 untuk mengetahui uji beda antara pola asuh di Thailand dan di 

Indonesia. 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : tidak ada perbedaan antara pola asuh di Thailand dan di 

Indonesia. 

Ha : terdapat perbedaan antara pola asuh di Thailand dan di 

Indonesia. 

Keriteria pengujian: 

1) Jika nilai signifikansi variabel   maka Ho ditolok. 

2)  Jika nilai signifikansi variabel   maka Ho diterima. 


