
34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan

dalam kaitannya dengan metodologi dan prosedur yang digunakan dalam

penelitian, antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian

kualitatif memiliki tiga karakteristik dalam pengumpulan data, yaitu

melalui wawancara, observasi, dan dokumen (Miles,1992:10-11).

Sementara Moleong (2011:8) mengajukan beberapa karakteristik lain yang

melekat pada penelitian kualitatif, antara lain: (1) Penelitian kualitatif

dilakukan terhadap perilaku manusia dan peristiwa sehari hari yang biasa

terjadi dalam setting alamiah; (2) Peneliti dalam penelitian kualitatif

berfungsi sebagai instrumen kunci dalam penelitian sekaligus menjadi

pengumpul data utama; (3) Metode penelitian kualitatif yang dapat

dipergunakan seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen;

(4) Proses menganalisa data dilakukan secara induktif sehingga diharapkan

mampu membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori melalui detail

yang diperoleh dalam penelitian, (5) Data yang berhasil dikumpulkan

bersifat desktiptif  berupa kata-kata, dan gambar-gambar, (6) Penelitian

kualitatif lebih mementingkan aspek proses daripada hasil, (7) Kriteria
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yang dipakai peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif berbeda dengan

kriteria yang ada pada penelitian kuantitatif. Peneliti melihat menyimak

adanya hubungan logis dan jelas serta keyakinan peneliti terhadap apa

yang diteliti, dan (8) Desain yang dibuat bersifat fleksibel, terus-menerus,

menyesuaikan dengan fenomena di lapangan.

Perlu dipahami bahwa pengumpulan data melalui wawancara

dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui cara berganda,

maksudnya wawancara dilakukan bersama dengan informan kunci dan

tunggal, bukan bersama pelaku utama.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian

yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sisitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2011: 54)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Plus Wahidiyah Curah Bamban,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penentuan sampel (percontoh), penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling yaitu sampel diambil bukan tergantung pada

populasi (keseluruhan subyek), melainkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini, Margono (2004:128) mendefinisikan teknik purposive

sampling adalah teknik pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-
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ciri yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sedangkan Moleong (2011:165) mengartikan purposive sampling

adalah sampel bertujuan. Kemudian didefinisikan sebagai sampel yang

diambil berdasarkan tujuan penelitian.

Dalam hal ini, yang dimaksud sampling yaitu untuk menjaring

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunan

yang tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan

konteks yang unik dan bukan memusatkan diri pada adanya perbedaan-

perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi.

Penentuan informan penelitian dalam penelitian kali ini didasarkan

pada

Adapun subyek atau informan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Sekolah

b. Guru

c. Siswa

d. Wali Murid

e. Pengurus Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Tanggul

f. Pengurus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah

Kabupaten Jember

Peneliti mengambil subyek siswa TK A dan TK B, guna

mengamati proses pembelajaran dan mencatat bagaimana hasil dari proses

pembelajaran di TK Plus Wahidiyah Curah Bamban, Kecamatan Tanggul,
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Kabupaten Jember. Dengan demikian diharapkan bisa memperoleh hasil

penelitian yang mewakiliki seluruh kegiatan pembelajaran dalam rangka

pembentukan karakter di TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Moleong (2011: 157) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu

pengamatan berpartisipasi (Partisipation Observation), wawancara mendalam

(Depth Interview), catatan lapangan dan analisis dokumen.

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang

kondisi yang terjadi selama di lapangan, baik berupa keadaan fisik

maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian, dalam

rangka mengumpulkan data yang memberikan gambaran tentang situasi

setempat atau social setting yang menjadi konteks partisipasi masyarakat.

Menurut Sukmadinata (2007: 111-112), peneliti mempunyai

beberapa peran dalam penelitan kualitatif, 1) Pengamat penuh; 2)

Partisipan penuh; 3) Pengamatan dari dalam; 4) Pengamat partisipatif, 5)

Pewawancara mendalam, 6) Peneliti partisipatif.

Pengamatan atau observasi mempunyai maksud bahwa

pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti

dengan subjek penelitian maupun informan dalam satu setting selama
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pengumpulan data dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan diri

sebagai peneliti. Pada metode observasi ini, peneliti ingin mengetahui

secara langsung terhadap proses pembelajaran di TK Plus Wahidiyah

Desa Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Adapun data yang diperoleh melalui metode observasi dalam

penelitian ini adalah:

1) Letak lokasi penelitian

2) Keadaan lokasi penelitian

3) Kegiatan pembelajaran

2. Metode Interview atau Wawancara

Menurut Moleong (2011: 135), wawancara adalah percakapan

yang dilakukan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan orang

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi pada

penelitian secara mendalam atau dilakukan untuk memperoleh informasi

pada penelitian secara mendalam atau dilakukan secara tidak terstruktur.

Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang

bersifat Open-ended dan mengarah pada kedalaman informasi.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah interview terpimpin;

yaitu interview yang dijalankan oleh interviewer dengan mempersiapkan

pokok-pokok persoalan yang akan ditanyakan dan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan peneliti dilakukan secara langsung dengan
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pihak yang terkait, diantaranya adalah Kepala Sekolah, Guru, siswa, wali

murid, pengurus Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Tanggul,

dan pengurus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wahidiyah

Kabupaten Jember.

Adapun data yang diperoleh melalui metode interview antara

lain:

a. Sejarah Yayasan Perjuangan Wahidiyah.

b. Sejarah TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban, Kecamatan

Tanggul, Kabupaten Jember.

c. Program Kegiatan Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan

Tanggul.

d. Sejarah berdirinya TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

e. Letak lokasi dan keadaan fasilitas TK Plus Wahidiyah Desa Curah

Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

f. Keadaan pengurus sekolah dan siswa TK Plus Wahidiyah Desa

Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

g. Proses pembelajaran TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

h. Perumusan perencanaan pembelajaran di TK Plus Wahidiyah Desa

Curah Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

i. Pelaksanaan pembelajaran di TK Plus Wahidiyah Desa Curah

Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.
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j. Penerapan evaluasi pembelajaran di TK Plus Wahidiyah Desa Curah

Bamban, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

3. Metode Dokumenter

Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film yang digunakan

sebagai sumber data (Slamet, 2008: 52). Metode dokumentasi yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data

dengan mengambil catatan dan dokumen-dokumen yang ada serta catatan

yang berkaitan dengan masalah pengelolaan pembelajaran.

Adapun data yang diperoleh melalui metode dokumenter antara

lain:

a. Data struktur organisasi Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan

Tanggul, Kabupaten Jember.

b. Data struktur organisasi TK Plus Wahidiyah Desa Curah Bamban,

Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

c. Data fasilitas lokasi penelitian.

d. Data keadaan guru dan karyawan.

e. Data keadaan siswa.

f. Denah lokasi penelitian.

g. Data tata tertib guru, staf, dan Kepala Sekolah.
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E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis data tertata. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16-20), yang

diterjemahkan Tjetjep Rohendi, dikemukakan bahwa komponen utama dalam

analisis data kualitatif meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3)

kesimpulan/verifikasi. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis

model interaktif. Dalam analisis model interaktif ini, proses analisis dilakukan

secara interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Dalam penelitian ini,

model interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut.

Keterangan:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Data yang berwujud kata-kata ataupun angka-angka

dikumpulkan dan dicatat. Data dan temuan yang dikumpulkan dalam

peneliitian relatif banyak, kompleks, dan beragam. Untuk menyeleksi,

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi

Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif
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menyederhanakan, dan memfokuskan data-data tersebut, dilakukan

langkah selanjutnya, yakni reduksi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan

dan tranformasi data kasar yang mengemuka dari catatan tertulis di

lapangan. Peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada sesuatu yang dinilai penting dan membuang apa yang tidak perlu

sehingga memberikan gambaran lebih jelas, mudah ditarik kesimpulan

dan diverifikasi. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan

utama yang akan dicapai, dan tujuan utama penelitian kualitatif adalah

hasil temuan.

Pada penelitian ini, hasil temuan berasal dari masing-masing

materi pembelajaran, pola interaksi pembelajaran,dan media

pembelajaran dalam situasi kelas dimasukkan kedalam kolom-kolom

tersedia sesuai kategori atau variabel yang ada. Beragam hasil temuan itu

kemudian dianalisis secara deskriptif naratif, apa adanya tanpa campur

pendapat para ahli  dan peneliti, dilengkapi analisis bersifat deskriptif

interpretatif yang menyertakan pendapat para ahli dan urun rembug

peneliti untuk mencari titik persamaan dan perbedaan.

3. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya,

dan yang paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian
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kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti

untuk memahami apa yang terjadi, lalu merencanakan  kerja selanjutnya

berdasarkan sesuatu yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dimaknai sebagai rekontruksi pemikiran yang melintas dalam

pikiran peneliti selama menulis, suatu telaah ulang dari catatan-catatan

lapangan yang mungkin menjadi begitu seksama dan memakan banyak

tenaga. Penarikan kesimpulan yang merupakan satu jalinan dengan

reduksi  dan penyajian data pada saat  sebelum, selama dan setelah

pengumpulan data dalam format yang sejajar, bertujuan untuk

membangun wawasan umum disebut analisis.

Bangunan analisis data yang dibuat peneliti dalam penelitian ini

seperti telah disinggung diatas berupa dua model analisis, yaitu: (1)

Melaporkan hasil temuan penelitian secara deskriptif naratif –tidak

interpretatif– dari proses pembelajaran. (2) Membandingkan hasil temuan

peneliti dengan pandangan peneliti sebelumnya, dan memberi interpretasi

terhadap hasil temuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibilitas diartikan perihal

yang dapat dipercaya (Moeliono et, al, 1990:465). Guna memperoleh data

yang dapat dipercaya memerlukan pengujian data untuk mengetahui tingkat
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kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan yang digunakan adalah

triangulasi. Menurut Moleong (2011: 330), triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber dan

triangulasi dengan metode.

1. Triangulasi Dengan Sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda

dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331) seperti diterjemahkan oleh

Moleong. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

pemerintahan.
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d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Dalam hal ini, jangan sampai mengharapkan bahwa hasil

pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau

pemikiran. Namun yang terpenting adalah bisa mengetahu adanya alasan-

alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

2. Triangulasi Dengan Metode

Menurut Patton (1987:329) seperti dikutip Moleong (2011:331),

terdapat dua strategi untuk melakukan triangulasi dengan metode, yakni:

(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan

beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian, maka peneliti perlu menguraikan

tahapan-tahapan penelitiannya mulai awal hingga akhir. Tahapan-tahapan

penelitian yang dilalui peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai

berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan.

Adapun enam tahapan tersebut yaitu:
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1. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian

terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik

penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen

pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian

hingga diseminarkan.

2. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus

terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian

yang dipilih oleh peneliti adalah Dusun Karanganyar Desa

Karanganyar Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember karena

strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

3. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu

harus mengurus dan meminta surat perizinan penelitian dari pihak

kampus. Setelah meminta surat izin penelittian, peneliti menyerahkan

kepada pihak lembaga untuk mengetahui apakah diizinkan

mengadakan penelitian atau tidak.

4. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah memperoleh izin, peneliti mulai melakukan

penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar

belakang obyek penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan
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informan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam

menggali data.

5. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk

mendapatkan informasi yang dipilih.

6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga

memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian

sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari alat tulis seperti

kumpulan pensil, pena, buku catatan, kertas dan sebagainya.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke

rumah kepala sekolah dan dilanjutkan ke lokasi penelitian. Namun, di

samping itu peneliti mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan

latar belakang penelitian, mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya.

c. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci

bagaimana cara analisis data itu dilakukan, karena ada bab khusus yang

mempersoalkannya. (Moleong,2011:127)


