
III. METODOLOGI  PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami, mengerti,

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian agar tujuan yang

diharapkan dapat tercapai. Sesuai dengan sasaran penelitian, maka penelitian

ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menentukan tingkat

pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi.

manusia suatu objek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran ataupun

Sejalan dengan definisi diatas, maka pengunaan metode deskriptif ini sangat

cocok dalam penelitian ini karena sasaran kaitan penelitian ini berupa peranan

guru pendidikan anak usia dini dalam membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak di desa nelayan pulau pasaran.

B. Populasi dan Teknik Sampel
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1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah guru di lembaga pendidikan anak

usia dini Masir di desa nelayan pulau pasaran yang keseluruhannya

berjumlah 5 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 2 berikut

ini.

Tabel 3. Jumlah guru PAUD Masir di desa Nelayan Pulau Pasaran
kelurahan Kota Karang kecamatan Teluk Betung Barat
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010.

Sumber : Data dokumentasi lembaga PAUD Masir tahun pelajaran
2009/2010.

2. Teknik Sampel

Dengan memperhatikan keadaan populasi, maka sampel dalam penelitian

ini seluruh populasi disajikan sampel. Dengan kata lain peneliti

menggunakan sampel total. Penulis menggunakan sampel total karena

jumlah guru PAUD Masir di desa nelayan Pulau Pasaran adalah 5 orang,

sebagaimana yang penulis jelaskan dalam teknik populasi.

C. Variabel Penelitian

No Guru pengajar L/P Pendidikan Terakhir

1 Purwigati P SPG, TK 1990

2 Wita Heryani P MAN 1997

3 Suci Windaswari P SMA 2007

4 Wastiri P SMA 1995

5 Dewi Anjani P SMA 2007
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Didalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (X).

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah peranan guru

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (X)

2. Variabel Terikat (Y).

Yang menjadi variabel terikat adalah pertumbuhan (Y1) dan

perkembangan anak (Y2).

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : peranan guru

Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Masir dalam membantu pertumbuhan

dan perkembangan anak di desa nelayan pulau pasaran kelurahan kota karang

kecamatan teluk betung barat Bandar lampung tahun pelajaran 2009-2010

yaitu :

1. Peranan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Peranan guru adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh guru yang

dapat menimbulkan suatu peristiwa dengan indikator memberikan

Bimbingan, Fasilitator, Mediator, Motivator kepada anak.

2. Pertumbuhan

Pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan

interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam

arti sebagian atau keseluruhan. Jadi bersifat kuantitatif sehingga dengan

demikian dapat kita ukur dengan mempergunakan satuan panjang atau

satuan berat.
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Meningkatkan kualitas pertumbuhan anak  melalui:

a. Pertumbuhan otak

Pengalaman yang diberikan sedini mungkin pada saat otak mulai

berkembangan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan spesifik,

bahkan menetap seumur hidup. Pertumbuhan otak bayi terjadi setelah

lahir dan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan

termasuk pengalaman/stimulasi/ pendidikan yang diberikan

kepadanya.

b. Pertumbuhan fisik/motorik.

Program  PAUD dapat membantu anak melakukan keterampilan

gerak dasar secara sederhana dengan koordinasi yang lebih baik,

contoh :

1) Anak meniru gerakan senam

2) Berayun atau bergelantungan dengan dua tangan.

3) Anak diajari bagaimana melakukan gerak berpindah tempat

dengan koordinasi yang lebih baik.

4) Anak diajari melakukan koordinasi mata-tangan.

5) Anak dapat melakukan gerakan tangan dalam rangka kelenturan,

kelincahan dan kekuatan tangan.

6) Anak diajari bagaimana menjaga kesehatan mulut.

3. Perkembangan Anak

Perkembangan anak adalah hasil dari mutarasi organ-organ tubuh

terutama susunan saraf pusat. Perkembangan dipengaruhi oleh
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lingkungan dan faktor genetik, dalam perkembangan terdapat beberapa

tahap yang harus dilalui peserta didik untuk menuju usia dewasa, tahap

yang  terpenting adalah tahap tiga tahun pertama, karena tiga tahun

pertama pertumbuhan dan perkembangan berkembang pesat dan

menentukan masa depan peserta didik kelak.

Perkembangan anak meliputi tiga aspek yakni :

a. Aspek fisik.

Yang paling menonjol dan nampak dalam diri individu ialah

terjadinya perubahan fisik. Hal ini terjadi dengan adanya perubahan

fisik individu yang terjadi sangat cepat yakni sejak masa konsepsi

hingga masa kelahirannya. Kemudian dilanjutkan dengan

pertumbuhan pada masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Proses

perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik

eksternal (tangan, kaki, dan badan) sedangkan perubahan organ

internal ditandai dengan makin matangnya sistem saraf dan jaringan

sel-sel yang makin kompleks, sehingga mampu meningkatkan

kapasitas fungsi hormon, kelenjar maupun keterampilan motoriknya.

b. Aspek kognitif.

Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatkan

kemampuan berpikir (thinking), memecahkan masalah (Problem

Solving), mengambil keputusan (Decision Making), kecerdasan

(Intelligence), bakat (Aptitude).

c. Aspek psikososio-emosional.

Manusia dikenal dengan mahluk sosial, mahluk yang tidak bisa hidup

sendiri tanpa kehadiran orang lain. Dalam menjalani kehidupan
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sosialnya seseorang ditutut untuk dapat mengembangkan kemampuan

menyesuaikan diri, yaitu dengan bergaul dan berhubungan dengan

lingkungan hidupnya. Keberhasilan dalam mengembangkan

kemampuan diri akan menyebabkan perkembangan kepribadian yang

baik. Sebaliknya ketidakmampuan menyesuaikan diri akan membuat

seseorang mengalami kehidupan yang terasing, rendah diri, pesimis,

apatis, merasa cemas, hawatir atau takut, dan akhirnya akan

mempengaruhi krisis kepribadian.

E. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:

1. Peranan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) (X) meliputi :

a. Berperan

b. Kurang Berperan

c. Tidak Berperan

2. Pertumbuhan (Y1) meliputi :

a. Baik

b. Sedang

c. Rendah

3. Perkembangan Anak (Y2) meliputi :

a. Baik

b. Sedang

c. Rendah

F. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Teknik Pokok

a. Observasi

Yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek/ orang, benda atau

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi

dengan individu-individu yang diteliti. Dalam hal ini peneliti tidak

melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau

organisasi yang diamati.

b. Angket/ Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran guru

pendidikan anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan anak.

Skala pengukuran untuk data ini adalah interval sehingga kuesioner

yang digunakan berbentuk semantic differential.

2. Teknik Penunjang

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung keterangan-

keterangan dan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan penelitian

b. Kepustakaan

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang teori yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian, yaitu
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dengan cara membaca, mempelajari serta mencatat berbagai macam

buku dan literatur yang mendukung terhadap masalah yang diteliti.

G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Untuk mengatasi uji validitas angket diadakan melalui kontrol langsung

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang

disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui

korelasi angket dengan berkonsultasi kepada pembimbing.

2. Uji Reliabilitas Angket

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden

b. Hasil uji coba dikelompokkan menjadi item ganjil dan item genap

c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product

Moment, yaitu :
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Keterangan :

rxy   = Koefisien Korelasi Antara Gejala X dan Y

x      = Variabel Bebas

y      = Variabel Terikat

N      = Jumlah Sampel Yang Diteliti

(Suharsimi Arikunto, 1998:174)
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Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus

Sperma Brown (Sutrisno Hadi, 1981:37).
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Keterangan :

Rxy = koefisien reliabilitas seluruh item

Rgg = koefisien korelasi item ganjil dan item genap

(Manase Malo, 1985:139)

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas

sebagai berikut :

0,90 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 0,49 = Reliabilitas Rendah

(Manase Malo, 1985:139)

H. Tekhnik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya

disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan

rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Nafilah (2005:39) yaitu:

I =
K

NRNT
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Dimana:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh

Muhammad Ali (1984 : 184) sebagai berikut :

%100X
N

F
P

Keterangan

P = Besarnya Presentase

F = Jumlah Skor Yang Diperoleh Diseluruh Item

N = Jumlah Berkalian Seluruh Item Dengan Responden

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria

Suharsimi Arikunto (1986: 196). sebagai berikut:

76%-100% =  Baik

56%-75% = Cukup

40%-55% = Kurang Baik

0-39% = Tidak Baik


