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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian kuantitatif adalah pendekatan 

ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat di klasifikasikan, konkrit, teramati, 

dan terukur,hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya 

berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif 

lebih memberikan makna dalam hubunganya dengan penafsiran angka 

statistikbukan makna secara kebahasaan dan kalturalnya. Tujuan akhir yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukan 

pengaruh serta perbandingan antar variable, memberikan deskriptif statistic, 

menafsir dan meramalkan hasilnya (Siregar 2014:110) 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasi. Penelitian deskriptif ini 

adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non eksperimen yang tergolong mudah. 

Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan 

subjek atau fenomenan dari sebuah populasinya. Dapat dikatakan bahwa penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran pola asuh orang tua (demokratis). 

Korelasi adalah  suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat 

hubungan antara dua variable atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi 

variable tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variable (Faenkel dan 

Wallen,2008:328). Penelitian deskriptif korelasi berusaha menggambarkan 

hubungan atau pengaruh beberapa variable dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian. Variable yang akan dikaitkan dalam penelitian ini adalah pola asuh orang 

tua (demokrasi) terhadap perkembangan kognisi. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dipilih yaitu TK kelompok B se-Kecamatan Simo, Boyolali. 

Waktu penelitian dilakukan pada semester genap. 

 

C. Popilasi, Sampel, dan Sampling 

 Babbie, 1983 (dalam Dimyati, 2013:53) menjelaskan bahwa populasi adalah 

elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama- sama dan secara teoritis menjadi 

target penelitian. Jadi, populasi pada dasarnya merupakan kelompok manusia, 

binatang, tumbuhan, benda, peristiwa, yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan 

secara terencanamenjadi target kesimpulan dari suatu penelitian. Populasi dapat 

berupa guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga, sekolah, karyawan perusahaan, 

dan lain- lain. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak dan orang tua pada TK kelompok 

B se-Kecamatan Simo yang berjumlah 301 anak dan orang tua pada TK kelompok 

B dari 25 TK. Tabel populasi dapat dilihat pada lampiran 1. 

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Dalam penelitian ini menentukan sampel berdasarkan rumus sampel Taro 

Yamene dalam Riduwan (2012:65). 

 

 

 

 

 

Keterangan: n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d
2
= presisi yang ditetapkan (presisi sebesar 10%) 

Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut diperoleh sampel sebesar 75 

dari populasi sebesar 301 TK kelompok B se-Kecamatan Simo. 
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Teknik pengambilan sampel atau sampling dalam penelitian ini yaitu purposive 

proportional random sampling. Purposive karena pengambilan sampel 

memperhatikan karakter dari populasi, yaitu TK Nasional dan Tk Islam. Adapun 

proporsional karena memperhatikan pertimbangan dalam sub-sub populasi. Random 

karena pengambilan sampel individu secara acak pada setiap sub-sub populasi dan 

jumlah sempel setiap karakter dari populasi. Berikut penjabaran dari jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 3.1 Jumlah Sampel 

Kriteria TK Jumlah TK Jumlah Ortua Jumlah Sampel 

TK Nasional 19 174 174/301 x 75 = 43.6  

TK Islam 6 127 127/301 x 75 = 31.6 

Jumlah  25 301 75.2 = 75 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang diamati yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terkait). 

1. Variabel Bebas pada penelitian ini yaitu pola asuh orang tua (demokratis) 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memperioritaskan kepentingan 

anak akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola 

asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran 

2. Variabel Terikat pada penelitian ini yaitu Perkembangan Kognisi 

Perkembangan kognisi merupakan perubahan kognitif yang terjadi pada 

aspek kognitif anak, dimana perubahan ini merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan. Proses kognitif meliputi ingatan, pikiran, sibul, penalaran, 

dan pemecahan-pemecahan persoalan. 
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data penelitian. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Interview (Wawancara) 

Sugiyono (2017:199). Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di 3 sekolah, 

dengan kepala sekolah pada setiap sekolah di Kecamatan Simo guna 

mengetahui cara pola asuh orang tua anak dan perkembangan kognisi pada 

anak. 

b. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2017:199). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. 

Peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh data tentang pola 

asuh orangt tua (demokratis) dan perkembangan kognisi anak. Data dalam 

penelitian ini yaitu data primer melalui penyebaran angket. 

c. Dokumentasi 

Arikunto (2006:158). Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Metode 
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dokumentasi bermaksud untuk memperoleh data berdasarkan sumber data 

yang ada disekolah. 

Peneliti menggunakan dokumentasi melalui dokumen dan catatatan 

dari Ketua IGTKI Kecamatan Simo. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian kuantitatif, pada umumnya menggunakan instrument untuk 

mengukur nilai variable yang akan diteliti. Jumlah instrument tergantung pada 

jumlah variable yang diteliti. Intrumen penelitian digunakan untuk melakukan 

pengukuran bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang tepat dan 

akurat, maka setiap instrument harus memiliki skla yang jelas (Riduwan 

2012;78). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket yang 

berfungsi untuk memperoleh data tentang pola asuh orangtua demokratis dan 

perkembangan kognisi di TK Kel B se-Kecamatan Simo. 

Adapun angket yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 angket. 

Angket yang pertama yaitu tentang pola asuh orang tua demokratis yang akan 

diisi oleh orang tua anak sedangkan angket yang kedua angket tentang 

perkembangan kognisi pada anak yang diisi oleh guru kelas.  

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Pola Asuh Orangtua Demokratis 

Variabel Indikator No.Item 

Instrumen 

Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Asuh  

Demokrasi 

1. Dalam proses pendidikan terhadap anak 

selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa 

manusia itu adalah makhluk yang 

termulia di dunia. 

2. Orang tua berusaha menyelaraskan 

kepentingan dan tujuan pribadi dengan 

kepentingan anak 

3. Orang tua senang menerima saran, 

pendapat dan bahkan kritik anak. 

4. Mentolerir ketika anak membuat 

kesalahan dan memberikan pendidikan 

kepada anak agar jangan berbuat 

kesalahan dengan tidak mengurangi daya 

kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari 

anak. 

 

 

1-3 

 

 

 

 

4-8 

 

 

9-10 

 

 

11-12 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 
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5. Lebih menitikberatkan kerja sama dalam 

mencapai tujuan. 

6. Orang tua selalu berusaha untuk 

menjadikan anak lebih sukses darinya. 

13-15 

 

16-20 

3 

 

5 

 

 

 TOTAL  20 

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Variabel Perkembangan Kognisi 

Variabel Indikator 
No. Item 

Instrumen 
Jumlah 

Perkembangan 

Kognisi 

1.Belajar dan memecahkan masalah 

2.Berfikir logis 

3.Berfikir simbolik  

1-4 

5-12 

13-17 

4 

8 

5 

 TOTAL  17 

 

Untuk menguji instrument yang berupa angket yang telah dibuat, maka 

perlu diuji kesahannya dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  

Pengujian ini dilakukan melalui uji coba angket terhadap 30 Siswa dan 

Orang tua di luar sampel yang merupakan sisa dari penarikan sampel penelitian. 

Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu validitas dan 

realibilitas. 

a. Uji Validitas 

Arikunto (Riduwan, 2012;97) menjelaskanbahwa yang dimaksud 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kendala atau 

kesahan suatu alat ukur. Jika instrument dikatakan valid maka instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. 

Analisis butitan soal pada instrument diuji dengan rumus korelasi yang 

dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus Korelasi Product 

Moment. 

rhitung = 
  (   ) (  )(  )

√*      (  ) +*       (  ) +
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Keterangan :  rhitung=Koefisien korelasi 

      =  Jumlah skor item 

      = Jumlah skor total (seluruh item) 

 N      = Jumlah responden 

Dalam pengujian validitas item angket uji coba, diketahui N=30 maka 

rtabel pada taraf kesalahan 0,05 sebesar 0,361. Pengujian menggunakan tariff 

signifikan 0,05 dengan uji dua sisi dengan dasar pengambilan keputusan 

yaitu jika rhitung >  rtabel, maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika rhitung <  rtabel, maka 

istrumen atau item pernyataan tidak koreasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian 

ini, maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical 

Product and Sevice Solution (SPSS) versi 15.0. Rekap hasil perhitungan uji 

validitas terdapat pada lampiran 2. Berikut hasil perhitungn item yang valid 

pola asuh demokratis 

. Hasil Uji Tabel 3.4. Validitas Instrumen Pola Asuh Demokratis 

Butir soal Valid Tidak Valid 

No 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 

1, 2. 8, 11, 12, 13 

 

Hasil perhitungan data dengan menggunakan program SPSS versi 

15.0, maka diperoleh item yang valid sebanyak 14 item dan yang tidak 

valid sebanyak 9 item dari 20 item penyataan. Item ang valid tersebut 

kemudian digunakan sebagai instrument penelitian, dan dilakukan revisi 

pada item yang tidak valid sehingga dapat digunakan sebagai instrument 

penelitian, revisi item yang tidak valid dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Untuk perhitungan item yang valid instrument perkembangan kognisi 

adalah sebagai berikut 

Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Perkembangan Kognisi 

Butir Soal Valid Tidak Valid 

No 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 17 

1, 7, 12, 15 

 

Hasil perhitungan data dengan menggunakan SPSS versi 15.0, maka 

diperoleh item yang valid sebnayak 13 item pernyataan dan yang tidak 

valid sebnayak 4 item dari 17 item pernyataan pada instrument 

perkembangan kognisi anka. Item yang valid tersebut kemudian digunakan 

sebagai instr5ment penelitian dan dilakukan revisi pada item yang tidak 

valid sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian, revisi item 

yang tidak valid dapat dilihat pada lampiran 3 

b. Uji Reliabilitas 

Pengukuran yang memiliki realibilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliable. Reliabilitas mempunyi berbagai makna seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsisten dan 

sebagainnya, namun ide pokok yng terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dpat diperaya. Sedangkan suatu 

angket dapat dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari wkatu ke waktu. Untuk 

menguji reliabilitas angket/kuesioner yang digunakan untuk mengumpilkan 

data, peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach’s (widiyanto, 2016;40) 

terorganisir dengan baik. Data tersebut harus diolah, diringkas dengan baik 

dan teratur, baik dengan tabel atau prosentasi grafis sebagai dasar untuk 

berbagai pengambilan keputusn, analisis deskriptif merupakan dasar 

analisis interfensi atau analisis lanjut. 



30 
 

Dua ukuran penting yang sering digunakan dalam pengambilan 

keputusan yaitu, pertama ukuran tendensial sentra atau kencenderungan 

terpusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan 

data mengenai sampel aau populasi yang disajikan dalam tabel atau 

diagram yang dapat  mewakili smapel atau populasi. Ada beberapa acam 

ukuran tendensi sentra, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan 

presentil. Kedua yaitu ukuran disperce atau penyebaran data, adalah ukuran 

statistic yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau 

tingkat homogenitas data. Ada bberapa macam ukuran penyebaran data 

yang sering digunakan seperti range, standart deviasi, dan varians. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atassumber datalain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang di teliti,melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiono. 

2020:199) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis deskriptif yang dipergunakan terdiri dari 

perhitungan mean, median, modus, standart deviasi, dan range setiap 

variabelpenelitian. Pengujian hhipotesis dalampenelitian ini menggunakan uji 

korelasi dan uji regresi linear sederhana. 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif dilakukanguna mengetahui gambaran data yang akan 

dianalisis. Data statistik yang diperoleh umumnya masih acak, mentah, dan 

tidak terorganisir dengan baik.  Data tersebut harus diperoleh dengan baik dan 
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teratur, baikdengan tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untukberbagai 

pengambilan keputusan. Analisis deskriptif interfensi atau analisis lanjut. 

Dua ukuran penting yang sering digunakan dalam pengambilan keputuan 

yaitu, pertama ukuran tendensial sentral ataukecenderungan terpusat, adalah 

suatu ukuranyang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai 

sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tedensi sentral, yaitumean, 

median, mbeberapa macam ukuran tedensi sentral, yaitu mean, median, modus, 

standart devisi, range, nilai minimal dan maksimal. Kedua yaitu ukuran 

dis0000j0perse atau penyebaran data, adalah ukuran statistik yang digunakan 

untuk mengetahui luas penyebaran data, atau tingkathomogenitas data. Ada 

bebarapamavam ukuran penyebaran data yang sering digunakan seperti range, 

standart deviasi, dan varian (Widiyanto.(2016:22). 

2. Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian persyaratan analisis. Dalam penelitian ini pengujian persyaratan 

analisis yang digunakan uji normalitas dan uji linearitas. 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametrik, 

antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi dan regresi, 

analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Penggunaan statistik parametrik 

mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang harus dianalisis harus 

berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 

maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data 

(Sugiono,2012:228). 

Untuk uji kenormalan dari sampel dapat dilakukan dengan bantuan uji 

Shipiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov dan Liliefors serta gambar Normal 

Probability Plots.  

Adapun pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan Statistical Product dan Service Solusion 

(SPSS) versi 15.0 dengan melihat nilai pada Kolmogorov-Smirnov.  
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Dasar pengambilan keputusan jika signifikan atau nilai probabilitas > 0,05, 

maka data berdistribusi normal, jika nilai signifikan atau nilaiprobabilitas < 

0,05, makan databerdistribusi tidak normal (Widiyanto, 2016:46) 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan 

sabagai prasyarat dalam analisis korelasi satau regresi linear. Dasar 

pengambilan keputusan jika nilai probabilitas >0,05, makan dikatakan 

hubungan antara variabel X dengan variabel Y adalah linear, jika nilai 

probabilitas <0,05, maka dikatakan hubungan antara variabel X dengan Y 

adalah tidaklinear (Widiyanto, 2016:52). 

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis dan diketahui hasilnya, maka dapat 

dilanjutkan dengan uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis 

korelasi dan analisis regresi sedrhana. 

a. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat 

keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel X dan Y dapat bersifat 

positif, artinya jika X naik maka Y naikdan negatif, artinya jika X naik 

maka Y turun. Derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan r, yang 

disebut dengan koefisien populasi. Sedangkan r
2
 disebut dengan koefisien 

determinasi (koefisien penentu).kekuatan korelasi linear antara variabel X 

dan variabel Y disajikan dengan rxy. Korelasi product moment digunakan 

untuk menguji hipotesis antara satu variabel independen (pola asuh) 

dengan satu dependen (perkembangan kognisi). 

Setelah nilai korelasi didapat,maka bagian kedua dari output SPSS 

adalah menguji apakah nilaikorelasi yang didapat benar-benar signifikan 

atau dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh duavariabel. Ho=tidak 

ada korelasi antara dua variabel atau angka korelasi = 0. H1= ada korelasi 

antara dua variabel atau angka korelasi ≠ 0. Dasar pengambilan keputusan 
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berdasarkan nilai probabilitas jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

dan jika probabilitas <0,05maka Ho ditolak (Widiyanto,2016:96) 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Menurut Widiyanto (2016:98) analisis regresi digunakan untuk 

memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila 

skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat 

diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk 

mengetahui sumbangan relatif serta mengetahui linearitas variabel 

terikat dengan variabel bebasnya. Analisis regresi linear sederhana 

terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 


