
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif, 

yaitu perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Lexy 

Moleong (2000: 14) yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur 

penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam realitas dibalik fenomena yang 

ada secara jelas. Dengan kata lain, penulis ingin memberikan gambaran secara mendetail 

tentang penerapan gaya kepemimpinan transformasional untuk mengelola sebuah lembaga 

PAUD. Penekanan penelitian ini tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Disini jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif. 

Deksriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang 

ada di sekitar dan tata cara yang berlaku. Di dalam penelitian ini terdapat upaya 

mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini 

terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai 

permasalahan yang sedang berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. 

 

 



3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah beberapa kepala sekolah dan guru-guru di beberapa 

lembaga PAUD di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Random Sampling. Awalnya, peneliti mengambil sample dari 3 TK di 

Kecamatan Sidorejo yang diharapkan 2 dari TK tersebut terdapat penerapan kepemimpinan 

transformasional. Akan tetapi, dari ketiga TK tersebut hanya terdapat 1 TK yang gaya 

kepemimpinannya menggunakan transformasional. Kemudian peneliti mengambil sample 3 

TK lagi yang diharapkan 1 dari TK tersebut menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional. Namun dari pengambilan sampel kedua dari 3 TK tersebut tidak didapati 

TK yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Peneliti melanjutkan 

pengambilan sampel yang ketiga yaitu tiga TK lagi yang kemudian didapati 1 TK yang 

menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Sehingga didapati 2 TK yang 

menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. 

3.4 Alokasi Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. 

3.5 Indikator Gaya Kepemimpinan yang digunakan 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penilaian melalui pedomen 

wawancara. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan transformasional menurut Robbins 

(2010:263) adalah : kharisma, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian yang 

individual. Selain dari teori tersebut, pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diidentifikasi oleh Johnson dan Johnson dalam buku Manajemen 

dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan oleh Prof. Dr. Sudarwan Danim 

dan Dr. Suparno (2009) 

3.6 Tahap-tahap Penelitian 

Tahap persiapan dan pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penelitian, meliputi 

beberapa tahapan, yaitu : 

a. Tahap Persiapan Penelitian 

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik pengambilan sampel 

menggunakan random sampling di beberapa sekolah PAUD di kota Salatiga. 



Kemudian peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

mendasar yang nantinya dapat berkembang dalam wawancara. Selain wawancara, 

nantinya penulis juga akan mengobservasi dan juga terdapat dokumentasi. Sebelum 

melakukan pengambilan sampel, wawancara, observasi dan dokumentasi, tentunya 

penulis akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Kemudian, 

penulis membuat kesepakatan kepada subjek untuk mengatur waktu dan tempat guna 

melakukan wawancara. Penulis juga akan merekam hasil wawancara agar tidak ada 

kalimat yang terlupakan. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam melaksanakan wawancara, hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai 

wawancara tersebut adalah dengan membangun rapport yang baik. Rapport sangat 

penting untuk membuat subjek merasa nyaman dan memecahkan kebekuan atau 

kekakuan yang ada selama proses wawancara berlangsung sehingga informasi yang 

diberikan akan lengkap dan akurat. Dalam melakukan wawancara, peneliti berpatokan 

pada pedoman wawancara yang telah dibuat, serta merekam hasil wawancara tersebut. 

Peneliti juga melakukan observasi selama wawancara dengan memperhatikan dan 

mencatat tingkah laku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan 

hal-hal lain yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

terhadap hasil wawancara. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengambilan sampel, wawancara, observasi dan dokumentasi.   

A. Pengambilan Sampel 

Dijelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012:120), sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Meskipun sampel hanya 

merupakan bagian dari populasi , kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus 

dapat menggambarkan dalam populasi. Sedangkan menurut Arikunto (2006), sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Notoatmodjo (2010) juga menyatakan, 

sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi. 



Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, 

misalnya dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, tenaga ataupun dana sehingga tidak 

dapat mengambil sampel data yang besar dan jauh. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive. 

B. Wawancara   

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan 

mengunakan alat (Banister dkk dalam Sugiyono, 2005). Sedangkan menurut Poerwandari 

(2001) adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur, karena pertanyaan yang 

diberikan berisi tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya 

dapat diajukan secara bebas kepada subjek dan subjek diberikan kebebasan menguraikan 

jawabannya serta mengungkapkan pandangannya sesuka hati. 

Menurut  Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2000) Wawancara tidak berstuktur 

lebih bersifat informal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subjek atau tentang 

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Wawancara jenis ini memang 

tampak luas dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan subjek dan suasana pada waktu 

wawancara dilakukan. Serta  subjek diberikan kebebasan menguraikan jawabannya dan 

mengungkapkan pandangannya sesuka hati 

C. Observasi 

Menurut Moleong (2000), berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan 

orang-orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi:  

a. Observasi partisipan  

Pengamatan berperan serta melakukan dua peran sekaligus yaitu sebagai dan 

sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.  

b. Observasi non partisipan   

Pengamat tidak berperan serta hanya melakukan fungsi yaitu mengadakan 

pengamatan. 

Dalam pengamatan ini peneliti menggunakan bentuk observasi non partisipan dimana 

peneliti tidak mengamati tingkah laku subjek dan tidak ikut aktif dalam kegiatan subjek, 

karena peneliti hanya sebagai pengamat. 

 



D. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2009 : 240) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (dalam Muslikh 2012) dokumentasi adalah data 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,notulensi rapat, legger, 

agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (dalam Muslikh 2012) menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui peninggaan data tertulis 

terutama arsip-arsip dan juga termasuk buku mengenai pendapat, yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar dalam 

melakukan observasi dan wawancara. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan aman 

yang akan dipelajari, dan selanjutnya membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Setelah dirumuskan hipotesis kemudian dilakukan pencarian data secara berulang-ulang 

sampai dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Apabila 

berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik trianggulasi hipotesis dapat diterima, 

maka hipotesis akan berkembang menjadi teori. 

 


