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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Berbagai hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini disusun secara deskriptif. 

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan 

menganalisis alasan yang mendasari pemilihan profesi 

sebagai guru pra sekolah. Menurut Sukmadinata 

(2005), penelitian deskriptif dalam bidang pendidikan 

merupakan hal yang cukup penting untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena kegiatan 

pendidikan pada berbagai jenjang dan satuan 

pendidikan. Penelitian deskriptif tidak hanya berhenti 

pada pengumpulan data, pengorganisasian, analisis 

dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi 

dilanjutkan dengan pembandingan, mencari kesamaan-

perbedaan dan hubungan kausal dalam berbagai hal. 

Penemuan makna adalah fokus dari keseluruhan 

proses yang dilakukan. Metode eksploratif menurut 

Arikunto (2002) adalah untuk menemukan sebab 

musabab terjadinya suatu fenomena. Jadi, metode 

deskriptif adalah metode yang mengungkap masalah 

atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkap 

fakta-fakta baik fisik atau sosial yang ada dengan 

memberikan interpretasi dan gagasan atau lukisan 
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secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fenomena yang diselidiki. 

 

3.2 Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua pra 

sekolah, yaitu PAUD Satria Tunas Bangsa yang 

berlokasi di jl.Hasanudin 3B Salatiga dan TK Kamulyan 

Terpadu yang terletak di jl.Wisanggeni 2 Salatiga. 

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah tiga 

orang guru yang masih aktif di PAUD Satria Tunas 

Bangsa. Sedangkan untuk TK Kamulyan Terpadu juga 

akan diwawancara tiga guru yang masih aktif. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini 

didapatkan dari wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan enam orang guru yang masih aktif 

setelah peneliti mendapat ijin dari kepala sekolah. 

Wawancara akan dilakukan secara bergantian dan di 

waktu yang berlainan pada masing-masing subyek 

penelitian agar dapat memberikan kenyamanan dalam 

membangun hubungan antara peneliti dan subyek 

penelitian agar didapatkan percakapan yang lebih 

mendalam. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

pertanyaan akan berkembang untuk menggali 

informasi yang sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) 

dikarenakan penelitian kualitatif dilakukan pada 

kondisi alamiah dan bersifat penemuan maka peneliti 

diharuskan berbekal teori dan wawasan yang luas 
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sehingga bisa melakukan wawancara, analisa dan 

mengkonstruksi objek yang diteliti bisa menjadi lebih 

gamblang. 

Adapun data yang diperlukan adalah adanya 

motivasi kebutuhan existence seperti kebutuhan-

kebutuhan pokok, relatedness seperti hubungan yang 

baik dengan murid dan rekan kerja, serta kebutuhan 

growth seperti pengembangan diri. Faktor-faktor yang 

akan diteliti meliputi, usia, sertifikasi, status 

pernikahan, tingkat pendidikan dan tahun pengalaman 

mengajar. 

Data berupa rekaman yang telah terkumpul dari 

hasil wawancara antara peneliti dan enam orang guru 

akan ditulis secara runtut. Dari tulisan percakapan 

tersebut akan diberikan keterangan bagian kelompok 

kalimat mana sajakah yang termasuk kebutuhan 

existence, relatedness, ataupun growth. Dari hasil 

pengelompokan itulah dapat diketahui apa yang 

mendasari mereka memilih profesi guru pra sekolah. 

 

3.4 Validitas Data 

Dengan tujuan menjamin dan mengembangkan 

keabsahan data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini, teknik pengembangan validitas yang 

digunakan adalah trianggulasi. Menurut Sutopo (2002) 

ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu: (1) 

trianggulasi data, (2) trianggulasi peneliti, (3) 

trianggulasi metodologis, dan (4) trianggulasi teoritis. 
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Pada penelitian ini akan digunakan trianggulasi 

data sejenis dari sumber data yang berbeda, misalnya 

mengenai proses perekrutan guru digali dari sumber 

data yang berupa informan, arsip, peristiwa, demikian 

juga data laporan tahunan. Selain itu data base akan 

dikembangkan dan disimpan agar sewaktu-waktu 

dapat ditelusuri kembali bila dikehendaki adanya 

verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


