
BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif  yang menitik beratkan pada 

fenomena  yang  terjadi  pada  sekolah.  Menurut  Kirk  dan  Miller  (dalam 

Moleong,  2009),  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam  ilmu 

pengetahuan  sosial  yang  bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik 

dalam  kawasan  maupun  peristilahannya.  Menurut  Jane  (dalam  Moleong, 

2009), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan 

perspektifnya  di  dalam  dunia,  dari  segi  konsep,  perilaku,  persepsi,  dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari  beberapa  definisi,  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  kualitatif 

adalah penelitian untuk memahami fenonema tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian dan dituliskan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa yang menggunakan metode alamiah.

3.2 Partisipan

3.2.1 Profil Sekolah

Sekolah  X  sudah  berdiri  semenjak  tahun  2004  sampai  sekarang. 

Kurikulum sekolah ini dirancang dan dimodifikasi oleh Bapak S yang 

mempunyai ide untuk membuat sekolah entrepreneurship. Kurikulum 

Sekolah  X  memakai  kurikulum  nasional  pada  umumnya  dan  diisi 

dengan pendidikan  entrepreneurship.  Kurikulum itu  seperti  bingkai 

yang  akan  diisi  oleh  berbagai  macam  pendidikan  di  dalamnya, 



terserah  dari  kebijakan  sekolah  ingin  mengisinya  seperti  apa  dan 

dengan pendidikan seperti  apa. Berikut ini  adalah sekilas informasi 

tentang Sekolah X.

Visi sekolah  

Menjadi  sekolah  yang  invovatif  dan  menjadi  model  bagi  sekolah 

nasional  lain  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  yang  holistik 

dengan  menumbuhkembangkan  karakter,  ketrampilan  hidup,  dan 

pengetahuan pada siswa agar mampu menjadi entrepreneur abad 21.

Misi sekolah

Menyiapkan siswa agar mempunyai karakter, ketrampilan hidup, dan 

pengetahuan  untuk  dapat  menjadi  entrepreneur abad  21  yang 

mempunyai  kepekaan  untuk  meningkatkan  kualitas  relasi  dengan 

Tuhan, sesama, dan sekitar.

Sekolah  X  mengajarkan  pendidikan  entrepreneurship yang 

merupakan  kekhasan  dari  sekolah  tersebut.  Selain  itu,  Sekolah  X 

memiliki  metode  pembelajaran  yang  cukup  unik,  yaitu  memakai 

metode  child  centered dan  multiple  intelligences.  Belum  banyak 

sekolah  yang  memakai  metode  multiple  intelligences dalam 

menyampaikan materi kepada siswanya. 

Keunikan  lainnya  adalah  sekolah  ini  menjangkau  kalangan 

menengah  bawah  tetapi  tetap  mempertahankan  materi  yang  sama 



dengan  sekolah  pada  umumnya  dan  ditambah  dengan  pendidikan 

entrepreneurship,  sehingga sekolah ini  mempunyai suatu daya tarik 

tersendiri.  Uang  sekolahnya  pun  tergolong  sangat  terjangkau  bagi 

kalangan bawah, bahkan terdapat  program beasiswa bagi  orang tua 

yang kurang mampu. 

3.2.2 Susunan Pengurus Yayasan

Sekolah X berada di bawah yayasan Y, dan inilah susunan pengurus 

yayasannya :

3.2.3



3.2.4 Susunan Pengurus TK X

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Interview

Interview dilakukan  secara  terstruktur karena  terdapat  kisi-kisi 

interview  dan  peneliti  menginterview berdasarkan  kisi-kisi  tersebut. 

Sebelum  interview dilakukan,  peneliti  meminta  izin  kepada  Ibu  T 

selaku  kepala  Sekolah  X. Terdapat  inform  conscent tetapi  tidak 

dilampirkan demi menjaga kerahasiaan lembaga pendidikan.

Peneliti  membuat  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  tujuan  dan 

metode pembelajaran di Sekolah X, kemudian peneliti membuat daftar 

pertanyaan yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut. 



Peneliti  melakukan  interview awal  untuk  menggali  informasi 

mengenai  masalah  yang  ada  dalam  penerapan  kurikulum.  Setelah 

melakukan interview, peneliti akan melakukan verbatim terhadap hasil 

interview. Ada pun kisi-kisi interview adalah sebagai berikut :

Faktor  yang 
diungkap

Deskripsi Contoh

Tujuan pembelajaran Menjelaskan  tentang 
gambaran  tujuan 
pembelajaran  umum 
maupun khusus yang ada 
di Sekolah X

1. Apa visi dan 
misi Sekolah X? Siapa 
yang merumuskan visi 
misi tersebut?
2. Apa  saja 
tujuan  pembelajaran 
secara  umum  yang 
diterapkan  di  Sekolah 
X?  Bisa  dijelaskan 
mengapa  memakai 
tujuan  pembelajaran 
tsb?
3. Apa  saja 
tujuan  pembelajaran 
secara  khusus  yang 
diterapkan  di  Sekolah 
X?  Bisa  dijelaskan 
mengapa  memakai 
tujuan  pembelajaran 
tsb?
4. Bagaimana 
ditemukannya  tujuan 
secara  khusus  dan 
umum tsb?
5. Bagaimana 
menurunkan  tujuan 
umum  sampai  bisa 
disampaikan  pada 
murid?

Metode pembelajaran Menjelaskan metode apa 
saja  yang  dipakai  di 
Sekolah  X  serta 
bagaimana  cara 
mengatasi  bila  terdapat 
hambatan  dalam 
menerapkan metode tsb.

Metode  child centered dan 
multiple intelligence :

1. Pengertian  konsep 
metode  yang  dimiliki 
oleh guru (metode apa 
saja yang diterapkan di 
Sekolah  X?  Bisa 
tolong dijelaskan).
2. Penerapan  metode 



dengan  berbagai 
macam 
permasalahannya  serta 
cara  mengatasinya 
(bagaimana  cara 
menerapkan  metode 
tersebut?  Apakah  ada 
kesulitan  dalam 
menerapkan  metode 
tersebut?  Kalau  ada 
bisa tolong dijelaskan).
3. Pemahaman siswa 
akan  materi  yang 
disampaikan  dengan 
metode  tersebut 
(apakah  ada  siswa 
yang tidak menangkap 
materi  dengan  baik? 
Apa  yang  akan 
dilakukan  ketika  ada 
siswa  yang  tidak 
mengerti?).

Interview ini dilakukan pada Ibu T selaku kepala sekolah TK X, Ibu 

S dan Ibu H selaku guru kelas TK X, Ibu E selaku kepala sekolah SD 

Sekolah X, dan Bapak S selaku kepala akademik di Sekolah X.

3.3.2 Observasi

Peneliti menentukan aspek-aspek apa saja yang perlu diobservasi 

yang  terkait  dengan  tujuan  dan  metode  pembelajaran.  Kemudian 

peneliti membuat kisi-kisi observasi berdasarkan aspek-aspek tersebut. 

Berikut kisi-kisi observasi :

Faktor  yang 
diungkap

Deskripsi Contoh

Metode pembelajaran Mengetahui  serta 
memahami  tentang 
metode  yang  ada  di 
Sekolah  X  sehingga 

1. Metode  child 
centered dan  multiple  
intelligences.
2.



peneliti  dapat 
mengeksplor  lebih  lagi 
tentang  metode 
pembelajaran tersebut

Pengertian  siswa 
sejalan  dengan  tujuan 
khusus  materi  yang 
disampaikan.

Evaluasi :
1. Jenis evaluasi yang 
dipakai.
2. Waktu  pelaksanaan 
evaluasi.
3. Aspek-aspek  apa 
saja yang dievaluasi.

3.4 Metode Analisis Data

Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan menelaah seluruh data 

yang  tersedia  dari  berbagai  sumber  yaitu  hasil  interview,  observasi,  dan 

dokumentasi resmi. Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut 

(Milles & Haberman dalam Riyanto, 2007) : 

1. Reduksi  data  yang  diawali  dengan  menerangkan,  memilih  hal-hal 

yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting terhadap isi dari suatu data 

yang  berasal  dari  lapangan  sehingga  data  yang  telah  data  yang  telah 

direduksi  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam  tentang  hasil 

pengamatan. Langkah-langkah dalam mereduksi data adalah, (1) membuat 

ringkasan  interview,  (2)  pengkodean  kategori,  (3)  membuat  catatan 

refleksi, dan (4) pemilahan data. 

2. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana 

dalam bentuk kalimat, kata-kata, naratif, tabel, materik dan grafik dengan 

maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai 

dasar  untuk  mengambil  kesimpulan  yang  tepat.  Dalam  penelitian  ini 

penyajian datanya disampaikan secara naratif menggunakan kalimat.



3. Verifikasi  data  dan  mengambil  kesimpulan   perlu  dilakukan  oleh 

peneliti.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  berdasarkan data-data  interview 

dan observasi.

Peneliti  menggunakan  triangulasi antar informan (kepala sekolah TK X, 

dua orang guru kelas TK X, kepala sekolah SD X, dan kepala akademik TK 

X) dengan  mengecek  dan  membandingkan  tingkat  kepercayaan  atau 

kebenaran suatu informasi atau data yang diperoleh.

Data-data yang dibandingkan adalah membandingkan data dari informan 1, 2, 

3, 4, dan 5.  Adapun cara ini dipilih dari segi kepraktisan teknis pengambilan 

data di lapangan namun mampu memberikan data-data penelitian yang absah.

3.5 Persiapan Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah :

1. Menghubungi pihak Sekolah X berhubungan dengan penelitian ini 

untuk memastikan bisa atau tidak bisanya pihak sekolah dalam membantu 

peneliti dalam meneliti sekolah yang berkaitan dengan tugas skripsinya.

2. Pihak  sekolah  telah  mengijinkan peneliti  untuk  menginterview 

subjek dan mengobservasi kelas yang telah.

3. Membuat  janji  dengan  kepala  Sekolah  X  jika  ada  observasi 

maupun interview yang akan dilakukan oleh peneliti.

4. Peneliti melakukan observasi dan interview di sana.



3.6 Pelaksanaan Penelitian

No Tanggal, hari Waktu Informan Keterangan
1

2

3

4

5

24  Februari 
2011, Kamis

7  Februari 
2011, Senin

21  Februari 
2011, Senin

3 Maret 2011, 
Kamis

22  Februari 
2011, Selasa

28  Februari 
20011, Senin

25  Februari 
2011, Jumat

22  Maret 
2011, Selasa

18  Maret 
2011, Jumat

Pukul 07.15 – 
09.45 WIB

Pukul  14.01 
WIB 

Pukul  14.05 
WIB

Pukul  14.36 
WIB

Pukul  14.05 
WIB

Pukul  08.04 
WIB

Pukul  14.39 
WIB

Pukul  14.27 
WIB

Pukul  14.00 
WIB

Guru  kelas  dan 
seluruh  siswa 
TK X.

Ibu  S  selaku 
guru  kelas  TK 
X.

Ibu  T  selaku 
kepala  sekolah 
TK X.

Ibu  H  selaku 
guru  kelas  salah 
satu TK X.

Ibu  E  selaku 
kepala  sekolah 
SD  X  yang 
mengerti tentang 
seluk  beluk 
pendidikan 
entrepreneurshi

Peneliti  melakukan 
observasi  kelas  satu  kelas 
selama  dua  jam  karena 
disesuaikan  dengan  jam 
masuk  dan  jam  selesai 
kelas  TK  X.  Peneliti 
memilih hari Kamis karena 
peneliti  hanya  mempunyai 
waktu  kosong  di  hari 
Kamis, hari lainnya peneliti 
memiliki  kerja  part  time 
yang  tidak  memungkinkan 
untuk  melakukan 
observasi.

Peneliti  menginterview 
tentang  kurikulum,  tujuan 
pembelajaran,  metode  dan 
hal  lain  yang  berkaitan 
dengan  ketiga  hal  tersebut 
dengan Ibu S.

Peneliti  menginterview 
tentang  kurikulum,  tujuan 
pembelajaran,  metode  dan 
hal  lain  yang  berkaitan 
dengan  ketiga  hal  tersebut 
dengan Ibu T.

Peneliti  menginterview 
tentang  kurikulum,  tujuan 
pembelajaran,  metode  dan 
hal  lain  yang  berkaitan 
dengan  ketiga  hal  tersebut 
dengan Ibu H.

Peneliti  menginterview 
tentang  pendidikan 
entrepreneurship dan 
metode pembelajaran yang 
ada di Sekolah X.



6 1  April  2011, 
Jumat

Pukul  14.11 
WIB

p  yang  ada  di 
Sekolah X.

Bapak  S  selaku 
kepala akademik 
yang  menyusun 
visi, misi, tujuan 
pembelajaran, 
dan  metode 
pembelajaran  di 
Sekolah X.

Peneliti  menginterview 
tentang  kurikulum,  tujuan 
pembelajaran,  dan  metode 
pembelajaran  yang  ada  di 
sana.


