
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2007), penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter sifat, model, tanda, atau  gambaran 

tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Penelitian semacam ini menuntut peneliti untuk 

berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data primer dari subjek 

penelitian.  

 

B. Lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KB/TK  Xaverius Marsudirini 78 Salatiga yang beralamat di 

Jalan Margosari nomor 1 Salatiga, Jawa Tengah. Adapun Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  

Oktober - November 2017.  

 

C. Subyek Penelitian dan Sumber Data 

Subyek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah KB/TK  Xaverius Marsudirini 78. 

Sumber data terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  Pengertian 

sumber data primer dan sekunder menurut Sugiyono  ( 2010), sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.  



Sumber data dalam penelitian ini berupa manusia atau informan. Peranan informan dalam 

penelitian kualitatif sangat penting. Hal ini dikarenakan bahwa informan merupakan individu 

yang memiliki informasi. Informan dalam penelitian dipilih sesuai kepentingan, dalam hal ini 

informan terdiri dari guru di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 , dan kepala KB/TK Xaverius 

Marsudirini 78 Salatiga. Sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

No Teknik Pengumpulan Data Sumber Data Keterangan 

1 Wawancara Primer 
Guru dan kepala 

sekolah 

2 Observasi Sekunder Ruang kelas 

3 Dokumentasi Sekunder 
Laporan kegiatan 

anak didik, buku 

 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian 

menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dokumentasinya berupa 

pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari dokumen, buku, 

jurnal, laporan kegiatan atau arsip lain yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, dokumen yang dicermati adalah dokumen yang berkaitan dengan proses 

persiapan dan pelaksanaan pengelolaan kelas di lembaga KB/TK F Xaverius Marsudirini 78 

Salatiga. 

 Sedangkan pedoman wawancara dan observasi yang digunakan dapat dilihat di tabel 3.2 

dan 3.3  

Tabel 3.2 

Pedoman Wawancara 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Item  



Implementasi 

pengelolaan 

lingkungan kelas 

Prinsip-prinsip 

penataan 

lingkungan belajar 

1. Menciptakan 

lingkungan yang aman 

bagi anak  

1. Berapa jumlah pendidik 

di setiap kelas 

2. Bagaimana peletakan 

setiap stop kontak di 

dalam kelas 

3. Apakah lantai di setiap 

kelas tidak membuat 

anak didik mudah 

terjatuh 

4. Bagaimanakah letak 

lokasi sekolah dengan 

jalan raya. 

2. Menciptakan 

lingkungan yang 

nyaman bagi anak 

1. Bagaimanakah peletakan 

ventilasi di dalam kelas? 

2. Bagaimanakah 

penerangan di setiap 

kelas? 

3. Mendukung anak 

untuk bereksplorasi  

1. Apakah kegiatan anak di 

sekolah harus sesuai 

dengan keinginan guru 

atau keinginan anak 

2. Apa yang dilakukan 

guru ketika anak 

melakukan kegiatan di 

dalam maupun di luar 

kelas. 

3. Apa yang dilaakukan 

anak ketika melakukan 

kegiatan di dalam 

maupun di luar kelas? 

4. Mendorong dan 

mendukung anak 

untuk dapat 

berinteraksi dengan 

lingkungannya.  

1. Dari pengalaman guru, 

apakah anak didik cepat 

beradaptasi dengan 

lingkungan sekolaah, 

teman-teman maupun 

kepada guru? 

2. Apakah di Lembaga ini 

ada program untuk 

meningkatkan 

kemampuan bersosial 



pada anak? 

 5. Disesuaikan dengan 

tahapan perkembangan 

anak  

1. Bagaimana dengan 

metode pembelajaran 

yang diberikan kepada 

anak didik, apakah 

semua pembelajaran 

disamaratakan kepada 

anak didik? 

6. Memperhatikan 

karateristik pada anak, 

kemampuan anak, 

latar belakang 

keluarga, lingkungan 

bermain dan budaya 

setempat anak didik 

1. Apakah anak memiliki 

rasa ingin tahu yang 

tinggi di setiap kegiatan 

atau pembelajaran? 

2. Bagaimanakah sikap 

guru terhadap anak didik 

yang suka bertanya, 

aktif di dalam 

pembelajaran? 

3. Bagaimana guru 

membangun daya 

imajinasi anak dalam 

pembelajaran? 

4. Bagaimanah sikap guru 

terhadap anak yang 

memiliki budaya yang 

berbeda? 

5. Bagaimana usaha guru 

untuk mengetahui latar 

belakang anak? 

 7. Memperhatikan 

lingkungan bermain  ( 

untuk individu dan 

kelompok ) 

1. Bagaimana cara guru 

menata lingkungan 

bermain untuk anak? 

 8. Membantu anak 

mengembangkan 

kemandiriannya 

1. Apakah anak 

dilingkungan sekolah 

tersebut dapat 

bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri       

( memakai sepatu 

sendiri, membuka bekal 

sendiri, dll ) 



2. Bagaimana sikap anak 

dalam memilih suatu 

kegiatan  

9. Lingkungan yang 

ditata dengan rapid an 

semua mainan yang 

boleh dipakai anak 

disusun di rak dan 

dapat dijangkau oleh 

anak 

1. Bagaimana penataan 

lingkungan main atau 

rak mainan di setiap 

kelas untuk anak?  

10. Lingkungan ditata 

sesuai dengan kondisi 

anak dan dapat 

mengembangkan 

kepercayaan anak 

1. Bagaimana penataan 

lingkungan untuk anak 

yang memiliki sikap 

pemalu, minder dan 

penakut 

11. Lingkungan yang 

penuh dengan 

tantangan tetapi aman 

dilakukan anak 

1. Bagaimana guru 

menciptakan penataan 

lingkungan yang dapaat 

membuat anak merasa 

tertantang.  

12. Lingkungan yang 

difasilitasi dengan 

berbagai kegiatan dan 

tidak semaata terfokus 

dengan kegiatan 

akademik 

1. Apakah guru 

menciptakan kegiatan 

bermain itu sesuai 

dengan aspek 

perkembangan anak?  

Penataan ruang 

belajar ( indoor)  

1. Pengelompokan usia 

anak 

1. Anak adalah sasaran 

pendidikan, bagaimana 

dengan pengelompokan 

anak di Lembaga ini? 

2. Jumlah anak yang 

dilayani 

1. Bagaimana dengan ratio 

pendidik dan anak didik 

apakah jumlah anak 

yang dilayani sesuai 

dengan banyaknya guru 

setiap kelas?  

 3. Lamanya anak 

dilaayani di lembaga 

1. Lembaga pendidikaan 

anak usia dini 

dilaksanakan sesuai 

pendidikan anak usia 



dini. Bagaimana dengan 

jumlah hari dan jam 

layanan apakah sesuai 

dengan Permendikbud 

146 tahun 2014. 

4. Ruangan dapat 

digunakan oleh 

berbagai kegiatan 

1. Apakah penyettingan 

kelas yang ada dapat 

digunakan untuk 

kegiatan anak 

5. Penataan ruangan 

memfasilitasi anak 

bermain sendiri, 

kelompok kecil, dan 

kelompok besar 

1. Bagaimana guru menata 

ruangan sehingga anak 

didik mendapat layanan 

dalam berbagai kegiatan.  

6. Penataan ruangan 

mudah dikontrol 

secara keseluruhan  

1. Bagaimana penataan 

ruangan yang dilakukan 

guru di dalam kelas? 

7. Sentra balok dan 

sentra bermain peran 

saling berdekatan. 

1. Apakah Lembaga ini 

sudah menggunakan 

pembelajaran secara 

sentra? Jikalau sudah 

apakah sentra balok dan 

sentra bermain peran 

saling berdekatan? Dan 

apa tujuannya untuk 

anak usia dini.  

8. Sentra seni dan sentra 

main bahan alam 

berdekatan 

1. Bagaimana penataan 

sentra seni dan sentra 

bahan alam? 

9. Buku di tempatka di 

setiap sentra 

1. Bagaimana cara guru 

meningkatkan hobi anak 

untuk suka membaca? 

2. Bagaiamana cara 

pengelolaan kelas untuk 

meletakkan buku-buku 

untuk memancing anak 

suka membaca 

 10. Ruangan dapat masuk 

cahaya  dan ada 

sirkulasi udara 

1. Bagaimana penataan 

ruangan sehingga anak 

merasa nyaman dan 



sejuk saat pembelajaran? 

11. Lantai tidak berbahan 

licin dan mudah 

dibersihkan. 

1. Bagaimana keadaan 

lantai di setiap kelas di 

lembaga ini?  

12. Stop kontak tidak 

mudah dijaangkau 

anak 

1. Bagaimana usaha guru 

untuk menghindari anak 

didik supaya tidak 

tersengat aliran listrik? 

13. Pegangan pintu 

setinggi jangkauan 

anak.  

1. Bagaimana posisi 

pegangan pintu di setiap 

ruangan kelas? 

14. Dinding tidak dilukis 

permanen 

1. Bagaimana dengan 

lukisan dinding di 

lembaga ini apakah 

setiap tahun ajaran baru 

lukisan diganti.   

Pemilihan 

furniture  

1. Meja, kursi sesuai 

ukuran anak 

1. Bagaimana dengan 

pemilihan meja, kursi 

apakah nyaman 

digunakan anak saat 

pembelajaran di dalam 

kelas.   

2. Loker dan buku – 

buku bacaan setinggi 

jangkauan anak 

1. Bagaimana penataan 

loker dan buku – buku 

dilembaga ini sehingga 

anak bisa melakukannya 

sendiri tanpa bantuan 

guru 

Pengorganisasian 

belajar 

1. Jumlah anak 1. Bagaimana dengan luas 

setiap ruangan, apakah 

masing – masing 

ruangan memiliki luas 

yang sama atau berbeda? 

Mengapa? 

 2. Kelompok usia anak 1. Bagaimana dengan 

pembelajaran di 

lembaga ini, apakah 

pembelajaran disama 

ratakan.   

3. Waktu belajar anak 1. Apakah frekuensi lama 



belajar anak sesuai 

dengan Permen nomor 

146 tahun 2014?  

  

Sedangkan Pedoman observasi dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.3  

Pedoman Observasi  

Variabel Sub Variabel Indikator Item Ya Tidak Keterangan 

Implementasi 

pengelolaan 

lingkungan 

kelas  

Prinsip – prinsip 

penataan 

lingkungan 

belajar 

1. Menciptakan 

lingkungan yang 

aman bagi anak 

1. Jumlah 

pendidik di 

setiap ruangan 

sesuai dengan 

jumlah anak 

   

 2. Peletakan stop 

kontak jauh 

dari 

jaangkauan 

anak didik 

   

 3. Keadaan 

lantai tidak 

membuat anak 

mudah jatuh 

   

 4. Letak lokasi 

Lembaga 

berdekatan 

dengan jalan 

raya 

   

2. Menciptakan 

lingkungan 

yang nyaman 

bagi anak  

1. Setiap ruangan 

memiliki 

ventilasi 

   



 2. Setiap ruangan 

memiliki 

penerangan 

untuk anak 

didik  

   

3. Mendukung 

anak untuk 

bereksplorasi 

1. Kegiatan yang 

dilakukan 

mengikuti 

keinginan 

anak bukan 

keinginan guru   

   

 2. Guru 

mengamati 

anak ketika 

melakukan 

kegiatan di 

dalam maupun 

di luar kelas 

   

4. Mendorong dan 

mendukung 

anak untuk 

dapat 

berinteraksi 

dengan 

lingkungannya 

1. Anak didik 

cepat 

beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

sekolah, 

teman- teman 

maupun guru 

   

 2. Di lembaga 

memiliki 

program untuk 

mengembangk

an sosialisasi 

   



anak  

5. Disesuaikan 

dengan tahapan 

perkembaangan 

anak  

1. Pembelajaran 

disesuaikan 

dengan usia 

anak 

   

6. Memperhatikan 

karateristik 

pada anak, 

kemampuan 

anak, latar 

belakang 

keluarga, 

lingkungan 

bermain dan 

budaya 

setempat anak 

didik 

1. Anak didik 

memiliki 

rasa ingin 

tahu yang 

tinggi ketika 

mengikuti 

pembelajara

n 

   

 2. Guru dapat 

menanggapi 

anak didik 

yang suka 

bertanya 

atau yang 

aktif. 

   

 3. Setiap 

pembelajara

n guru 

berusaha 

membangun 

daya 

imajinasi 

   



anak. 

 4. Guru 

memiliki 

rasa peduli 

terhadap 

anak yang 

memiliki 

budaya yang 

berbeda 

   

7. Memperhatikan 

lingkungan 

bermain ( untuk 

individu dan 

kelompok) 

1. Guru 

berusaha 

lingkungan 

bermain 

anak 

   

8. Membantu anak 

mengembangkan 

kemandiriannya 

1. Anak didik 

mampu 

bertanggung 

jawab untuk 

dirinya 

sendiri ( 

memakai 

sepatu 

sendiri, 

membuka 

bekal 

sendiri, dll) 

   

  2. Anak didik 

mampu 

memutuskan 

suatu pilihan 

untuk 

   



memilih 

suatu 

kegiatan 

9. Lingkungan 

yang ditata 

dengan rapid an 

semua mainan 

yang boleh 

dipakai anak 

ddisusun di rak 

dan dapat 

dijangkau oleh 

anak  

1. Lingkungan 

tertata rapi  

dan semua 

mainan 

dapat 

dijangkau 

anak 

   

10. Lingkungan 

ditata sesuai 

dengan kondisi 

anak dan dapat 

mengembangkan 

keepercayaan 

anak 

1. Guru dapat 

memotivasi 

anak yang 

pemalu, 

minder dan 

takut melalui 

penaataan 

lingkungan 

   

11. Lingkungan 

yang penuh 

dengan 

tantangan tetapi 

aman dilakukan 

anak 

1. Guru 

menciptakan 

penataan 

lingkungan 

yang membuat 

anak merasa 

tertantang  

   

12. Lingkungan 

yang difasilitasi 

dengan berbagai 

1. Guru mampu 

menciptakan 

kegiatan yang 

   



kegiatan dan 

tidak semata 

terfokus dengan 

kegiatan 

akademik. 

sesuai dengan 

asspek 

perkembangan 

anak didik 

Penataan ruang 

belajar (indoor) 

1. Pengelompokan 

usia anak 

1. Lembaga 

mengelompok

kan anak 

sesuai dengan 

usianya 

   

2. Jumlah anak 

yang dilayani 

1. Perbandingan 

ratio guru dan 

anak didik 

seimbang 

   

3. Lamanya anak 

dilayani di 

Lembaga 

1. Lama anak 

dilayani 

sesuai dengan 

permendikbu

d nomor 146 

tahun 2014 

   

4. Ruangan dapat 

digunakan oleh 

berbagai 

kegiatan 

1. Kegunaan 

ruangan dapat 

dipakai untuk 

berbagai 

kegiatan 

   

5. Penataan 

ruangan 

memfasilitasi 

anak bermain 

sendiri, 

kelompok kecil, 

1. Guru dapat 

menata 

ruangan 

untuk 

kegiatan anak 

   



dan kelompok 

besar 

6. Penataan 

ruangan mudah 

dikontrol secara 

keseluruhan 

1. Guru 

berusaha 

menata 

ruaangan 

sehingga 

mudah 

dikontrol 

guru secara 

keseluruhan 

   

7. Sentra balok dan 

sentra bermain 

peran saling 

berdekatan 

1. Sentra baalok 

dan sentra 

bermain 

peran saling 

berdekatan 

   

8. Sentra seni dan 

sentra main 

bahan alam 

berdekatan  

1. Sentra seni 

dan bahan 

alam 

berdekatan 

   

9. Buku 

ditempatkan di 

setiap sentra 

1. Guru 

berusaha 

meningkatkan 

hobi anak 

suka 

membaca 

dengan 

menempatkan 

buku di setiap 

sentra 

   

10. Ruangan dapat 1. Penataan    



masuk cahaya 

dan ada sirkulasi 

udara 

ruangan 

terasa 

nyaman dan 

sejuk karena 

ruangan dapat 

masuk cahaya 

dan sirkulasi 

udara 

11. Lantai tidak 

berbahan licin 

dan mudah 

dibesihkan 

1. Keadaan 

lantai tidak 

berbahan licin 

dan mudah 

dibersihkan 

   

12. Stop kontak 

tidak mudah 

dijangkau anak 

1. Stop kontak 

jauh dari 

jangkauan 

anak didik 

   

13. Pegangan pintu 

setinggi 

jangkauan anak 

1. Pegangan 

pintu 

disesuaikan 

dengan 

jangkauan 

anak didik 

   

14. Dinding tidak 

dilukis permanen 

1. Lukisan 

dinding tidak 

dilukis 

permanen 

   

Pemilihan 

furniture  

1. Meja, kursi 

sesuai ukuran 

anak 

1. Pemilihan 

meja atau 

kursi sesuai 

dengan 

   



ukuran anak  

2. Locker dan 

buku-buku 

bacaan setinggi 

jangkauan anak 

1. Pemilihan 

loker dan 

buku-buku 

bacaan 

disesuaikan 

dengan 

ukuran anak 

didik  

   

Pengorganisasian 

belajar 

1. Jumlah anak 1. Luas ruangan 

disesuaikan 

dengan 

jumlah anak 

   

2. Kelompok usia 

anak  

1. Pembelajaran 

disesuaikan 

dengan 

kelompok 

usia anak 

   

3. Waktu belajar 

anak 

1. Frekuensi 

waktu belajar 

anak sesuai 

dengan 

permendikbu

d nomor 146 

tahun 2014.  

   

 

 

E. Keabsahan Data  



Pengujian keabsahan data ini dilakukan dengan teknik triangulasi data. Sugiyono (2010) 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpuan data dan sumber data yang telah ada.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Data yang terkumpul kemudian dikelola dan dianalisis peneliti dengan teknik 

analisis data kualitatif yakni menyajikan data sesuai temuan di lapangan. Langkah-langkah 

analisis data penelitian ini mengikuti langkah Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yang 

meliputi: 

1. Reduksi Data 

Peneliti mereduksi data berarti merangkum, memilih, menyederhanakan serta 

mengelompokkan data-data temuan lapangan menjadi hal-hal pokok atau penting agar sesuai 

dengan tujuan penelitian dan mudah dibaca serta membuang yang tidak perlu. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan sesuai sub topik yang telah dipetakan dalam 

panduan wawancara.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart atau disajikan dalam bentuk narasi atau cerita secara berurutan atau dalam 

sistematika tertentu agar mudah dibaca dan dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan urutan penyajian data yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan dengan 

cara menafsirkan data-data dan merumuskan artinya dalam rumusan yang singkat dan mudah 



dipahami. Kesimpulan ini menjadi hasil pokok temuan yang akan dibahas pada bab 

pembahasan. 

 


