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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi/dokumen. Dengan 

peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang 

diperlukan dilapangan. Denzin dan Linclon (dalam Komariah, 2012), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan 

berbagai metode yang sudah ada. Senada dengan hal itu David Williams 

(dalam Moleong, 2007) menyatakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.  

 Selain itu Sugiyono (2011) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpsitivisme, digunakan 

untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel 

sumber data dlakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Untuk 

memahami penelitian analisis kurikulum development divisions ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian analisis isi/dokumen. 
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 Jenis penelitian ini pada dasarnya merupakan studi teks, pada bidang 

pendidkan misalnya, dokumen kurikulum, buku pelajaran, atau dokumen 

sekolah lainya bisa menjadi sangat penting dalam membuat keputusan-

keputusan penting (Susilo, 2013). 

3.2 Lokasi penelitian 

 Penelitian dilakukan di Taman Kanak-kanak Apple Kids Preschool 

Salatiga yang beralamat di  Jl. Dr. Sumardi No. 11 Kecamatan Sidorejo, Kota 

Salatiga.  Apple Kids merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang 

didirikan 1 Maret 2004. Berawal dari sebuah mimpi yang mendorong kami 

memberanikan diri untuk membangun lembaga pendidikan, yang menjawab 

kebutuhan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang inovatif. Dengan visi misi 

sekolah : 

Visi 

Membangun pendidikan yang memiliki dasar-dasar pengetahuan, 

keterampilan, kecakapan, karakter dan ketaatan terhadap Tuhan, sehingga 

menjadi manusia yang berilmu, berbudi luhur dan beriman. 

Misi 

1. Menanamkan dasar-dasar perilaku berbudi pekerti luhur. 

2. Menumbuhkan dasar-dasar kemahiran baca tulis dan berhitung. 

3. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif. 

4. Menumbuhkan rasa cinta Tanah Air Indonesia. 
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 Jumlah siswa TK B 27 siswa, dengan 1 orang guru kelas dan 1 orang guru 

shadow. Dengan rentang usia 5-6 tahun, 12 siswa laki-laki dan 15 siswa 

perempuan.  

3.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

 Dalam proposal penelitian kualitatif, sumber data yang disebutkan masih 

bersifat sementara (Sugiyono, 2010). Walaupun pembuat proposal perlu 

menuliskan siapa-siapa yang kemungkinan menjadi menjadi sumber data 

dalam penelitiannya. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007) 

sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Disisi lain 

Mack dkk. (dalam Putra, menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya sampling 

purposive memanfaatkan sowball sampling yang semakin lama semakin 

membesar. 

 Sumber dan jenis data yang digunakkan dalam penelitian ini berupa: 

1) Unsur Manusia sebagai instrument kunci yaitu peneliti yang terlibat 

langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri atas Kepala 

Sekolah, Guru, Tenaga Kerja TU, dan anak-anak TK B Apple Kids. 

2) Unsur non manusia sebagai data pendukung penelitian ini berupa data 

dokumenter kurikulum development divisions, RKH atau lesson plan 

mengajar setiap hari, hasil karya anak dalam bentuk jurnal anak dan data 

statistic hasil evaluasi anak yang ada diraport. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, sumber dan cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Selain itu bila dilihat dari 

sumber, penugumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Selanjutnya jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, 

untuk mengumpulkan data mengenai analisis penerapan kurikulum 

development divisions terhadap kemampuan berbahasa Inggris anak TK B 

Apple Kids Preschool Salatiga, dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Syaodih N (dalam Komariah, 2012) mengatakan bahwa observasi 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Senada dengan hal itu, Komariah (2012) menyatakan bahwa observasi 

adalah pengamatan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi ini lebih mengarah pada 

pengamatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang 

berlangsung atau objek yang diamati tidak luput dari perhatian serta dapat 

dilihat secara nyata dan dicatat 
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 Ryeson (dalam Komariah, 2012) menyebutkan enam klasifikasi 

metode observasi yaitu: 

a. Observasi partisipan dan nonpartisipan 

b. Kentara (obstrusive) dan tidak kentaran(unobstrusive) melalui 

penelusuran fisik 

c. Observasi dalam setting alami atau buatan (contrived) 

d. Observasi tersamar dan tidak tersamar 

e. Observasi terstruktur dan tidak terstruktur 

f. Observasi langsung (direct) dan tak langsung (indirect) 

Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan observasi 

pertisipan dan nonpartisipan dimana penentuannya tergantung pada apa 

yang dikehendaki peneliti dari situati yang dipelajari. Peneliti juga 

melakukan observasi terstruktur dimana peneliti mengacu pada suatu 

panduan yang digunakan untuk mengamati aspek perkembangan bahasa 

Inggris anak. 

3.4.2 Wawancara 

Sudjana (dalam Komariah, 2012) menyatakan wawancara adalah 

proses pengumpulan data melalui tatap muka antara pihak penanya dengan 

pihak yang ditanya. Selain itu, Berg (2007) membatasi wawancara sebagai 

suatu percakapan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. 

Peneliti sebagai instrument pengumpul data dilakukan sebagai 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan sesuai rancangan untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian. 
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Berg (2007) membagi tiga jenis wawancara, yaitu: 

1. Wawancara terstandar (standardized interview), adalah wawancara 

dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara 

baku. 

2. Wawancara tidak terstandar (untandardized interview), adalah 

wawancara yang bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis. 

3. Wawancara semi standar (semistandardized interview), dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur 

ketika melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti membuat pedoman 

wawancara agar data yang didapatkan lebih terstruktur. 

3.4.3 Dokumentasi 

 Komariah (2012) menyatakan dokumen adalah catatan kejadian 

yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya 

bentuk. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 

informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka 

memperoleh informasi dari macam –macam sumber tertulis atau dari 

dokumen yang ada pada informan. Dalam penelitian ini data dokumen 

yang dikumpulkan dalam bentuk lesson plan, karya jurnal anak, dan hands 

book sekolah. 
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3.5 Teknik Analisi Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) sampai variasi data 

tinggi sekali. secara terus menerus. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2010) 

menyatakan bahwa analisis data merupakan ha yang kritis dalam proses 

penelitian kualitatif.  Disisi lain Bogdan (dalam Sugiyono, 2010) mengatakan 

bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, yang mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam 

penelitian ini Proses analisis data dilakukan berdasarkan langkah – langkah 

analisis penelitian kualitatif  menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2010) 

yaitu : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak penting (Sugiyono,2010). Dalam penelitian ini 

ketika mereduksi data dengan analisis percakapan dan analisis dokumen. 

Menurut Heritage (dalam Smith, 2009) menyatakan analisis percakapan 

menggunakan rekaman audio maupun video terhadap interaksi yang 

terjadi secara natural, sebagai bentuk dasar data. Analisis dokumen yang 

berupa dokumenter kurikulum development divisions, RKH atau lesson 

plan mengajar setiap hari, hasil karya anak dalam bentuk jurnal anak dan 
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data statistik hasil evaluasi anak yang ada diraport. Dibidang pendidikan, 

setelah peneliti memasuki sekolah sebagai tempat penelitian dalam 

mereduksi data  berfokus pada dokumen-dokumen, murid-murid dengan 

mengkategorikan pada aspek perkembangan anak. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Adapun fungsi penyajian data di 

samping untuk memudahkan, memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan apa yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab pertanyaan 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun bisa juga tidak. Hal 

ini dikarenakan rumusan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori (Sugiyono, 2010). 
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3.6 Waktu dan Tahapan Penelitian 

  Tabel waktu dan tahapan penelitian dilakukan dimulai dari bulan Februari 

2015 sampai dengan bulan Mei 2015 :  

No Bulan Jenis Kegiatan 

1.  Februari 2015  Mencari dan Observasi lokasi penelitian 

 Penyusunan proposal penelitian 

2. Maret 2015  Persetujuan proposal penelitian 

  Pengumpulan data di lapangan 

3. April 2015  Pengolahan dan analisis data 

 Penyusunan laporan 

4. Mei 2015  Presentasi hasil penelitian 

 

Dalam penelitian ini diawali dengan dengan persiapan,  pelaksanaan dan 

presentasi hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Persiapan penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu peneliti melakukan  

persiapan yang berupa mencari dan mengobservasi lokasi penelitian dimulai 

pada bulan Februari 2015. Kemudian peneliti mengajukan proposal penelitian 

agar dapat melakukan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini. 

2. Pelaksanaan penelitian 

Setelah mendapatkan persetujuan proposal, peneliti terlebih dahulu 

membuat pedoman wawancara, pedoman observasi, dan membuat instrument 

observasi perkembangan bahasa Inggris anak. Dalam pelaksanaan penelitian 
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yang dilakukan pada  bulan Maret 2015, peneliti mengumpulkan data melalui 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul 

peneliti menganalisis data dengan  menganalisis percakapan serta analisis 

dokumen dan penyususnan laporan penelitian dilakukan pada bulan April 

2015. 

3. Presentasi penelitian 

Setelah semua tersusun sesuai dengan prosedur penelitian, maka akan 

dipresentasikan pada bulan Mei 2015. 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian, sering ditekankan pada uji 

validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data 

yang dilaporkan dalam peneliti dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi, sedangkan 

reliabilitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak atau tergantung pada 

kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk 

dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai 

latar belakangnya (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik keabsahan data  yaitu: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpenjangan keikutsertaan menuntut peneliti agar terjun ke lokasi 

dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan 

distorsi yang mungkin mengotori data, selain itu juga untuk membangun 
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kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri 

peneliti sendiri. 

2. Triangulasi 

Menurut Patton (dalam Moleong 2007) triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini 

dapat dicapai dengan cara antara lain: 

1) Memandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan tekni membandingkan hasil wawancara dengan 

isi data dokumen kurikulum yang berkaitan. 

3. Mengadakan Member Check 

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemebri data (Sugiyono, 2010). Pelaksanaan member check dilakukan 

setelah pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan temuan, yang 

dapat dilakukan secara peneliti data kepemberi data atau melalui forum 

diskusi kelompok.  
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