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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di Raudhatul Ahfal (RA) Al-Fityah, Kec. 

Tampan Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari- Maret  2018. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua murid di Raudhatul Athfal 

Al-Fityah Pekanbaru.Sedangkan objekpenelitian ini adalah pola asuh orang tua 

dirumah yang berpengaruh terhadap karakter anak di Raudhatul Athfal Al-Fityah 

Pekanbaru. 

 

C. Populasi  

  Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama 

dan secara teoritis menjadi target penelitian.
40

 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua murid di RA Al-Fityah yang 

berjumlah 63 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan “penelitian 

populasi”.
41

 Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis menarik semua 

jumlah populasi untuk dijadikan sampel menggunakan TotalSampling.  
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Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan sebanyak 63 angket 

untuk orang tua, yang diberikan melalui kepala sekola RA Al-Fityah Pekanbaru. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket adalah cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan 

tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya.
42

 Angket dalam penelitian ini berupa memberikan pertanyaan-

pertanyaan tertulis mengenai variable X (Pola Asuh Orang tua) dan variabel Y 

(Karakter Anak)  kepada subyek penelitian. 

 Dalam penelitian ini,angket dibagikan kepada seluruh orang tua dari murid 

Raudhatul Athfal Al-Fityah Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan angket dengan skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban 

yaitu: 

Pernyataan Negatif Skor Pernyataan Positif Skor 

Sangat sering 1 Sangat sering 5 

Sering 2 Sering 4 

Kadang-kadang 3 Kadang-kadang 3 

Sangat Jarang 4 Sangat Jarang 2 

Tidak Pernah 5 Tidak Pernah 1 

 Selanjutnya dalam menguji validitas dan reabilitas angket ini, maka 

peneliti menggunakan aplikas SPSS Versi 17. 
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b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melalui 

pengamatan terhadap obyek yang diteliti
43

. Teknik ini peneliti gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang karakter anak. Peneliti akan mengobservasi 

karakter anak sesuai dengan pedoman observasi. Sedangkan yang menjadi 

observer adalah peneliti. 

c. Wawancara 

Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.
44

 Dalam pelaksanaannya 

kegiatan wawancara mengharuskan terjadinya pertemuan langsung antara 

interviewer (pewawancara) dan interviewee (responden yang diwawancarai 

harus bertatap muka langsung (face to face). 

Pada teknik wawancara ini, peneliti akan mewawancarai guru Raudhatul 

Al-Fityah dan juga orang tua mumrid yang diobservasi dalam sejumlah 

pertanyaan yang diajukan peneliti terkait objek yang diteliti serta kebutuhan 

untuk kegiatan penelitian. Peneliti akan mewawancarai orang tua tentang 

bagaimana cara mendidik anak dirumah, karakter-karakter anak yang menonjol 

berdasarkan konsep operasional serta batasan masalah. Peneliti juga akan 

mewawancari guru terkait kondisi dan pergaulan anak murid yang diteliti. 
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d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, dan lain-lain. 

 Pada teknik dokumentasi ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi 

data berupa profil sekolah, kondisi sekolah serta kondisi siwa, foto-foto terkait 

penelitian dan teks wawancara antara peneliti dengan guru dan orang tua 

murid. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistic inferensial 

dengan rumus Product Momentdan juga menggunakan analisis kualitatif. Teknik 

korelasiProduct Moment digunakan bila datanya bersifat kontinu, homogen dan 

regresi linear. Jenis data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data 

interval, data ratio dengan data ratio, data ratio dengan data interval dan data 

interval dengan data ratio.
45

 Teknik analisis statistik inferensial menggunakan 

rumusProduct Moment, yaitu: 

rxy=      –               √                      –         

Keterangan :  

rxy   = Angka indeks Korelasi “Y” Product moment 

          = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

      = Jumlah hasil penjumlahan skor    

      = Jumlah hasil penjumlahan skor Y . 

Sedangkan indeks korelasi besar nya “r” product moment yaitu: 
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a. 0,00 – 0,199 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat 

korelasi sangat rendah. 

b. 0,20-0,399 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

rendah. 

c. 0,40-0,599 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sedang. 

d. 0,60-0,799 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

yang kuat. 

e. 0,80-1,000 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sangat kuat.
46

 

 

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (kontribusi) variabel 

X  terhadap variabel Y dapat menggunakan perhitungan dengan rumus: 

KP =    x 100%   

Keterangan: 

KP = Koefesien Diterminan/korelasi penentu  

     = Nilai Koefesien Korelasi 
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