
BAB III

METODE PENELITIAN

A. MetodedanProsedurPenelitian

Metodologipenelitiandapatdiartikansebagaikegiatan yang

secarasistematisdirencanakanolehpenelitiuntukmemecahkanpermasalahan yang

hidupdanbergunabagimasyarakat, maupunbagipenelitiitusendiri.1

Penelitian ini digunakan untuk menggali data dari lapangan kemudian

dicermati dan disimpulkan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan

kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap tepat karena lebih bersifat alamiah dan

menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan penulis

sebenarnya.

Selanjutnyapenelitianinijugadisebutsebagaipenelitianempiris, yang

merupakansuatumetodestudi yang dilakukanseseorangmelaluipenyelidikan yang

hati-hatiterhadapsuatumasalah, sehinggadiperolehpemecahan yang

tepatterhadapmasalahtersebut.2Dengandemikian, untukmemperoleh data yang

diperlukantelaahempirisdilakukandilingkungantertentu,3yaituTK Padma

MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung.

Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifdenganpendekatankualitatifden

ganteknikanalisisdeskriptif, yaitusuatumetode yang

bertujuanuntukmembuatdeskripsi, gambaranataulukisan, faktual,

akuratmengenaisifat-sifatsertahubunganantarafenomena yang diselidiki.Dengan

kata lain,

1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.17
2J. Supranto, MetodePenelitianHukumdanStatistik, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2003), h. 1
3SoerdjonoSoekanto, PenelitianHukumNormatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), h. 12
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penelitiandeskriptifmengambilmasalahataumemusatkanperhatianpadamasalah-

masalahaktualsebagaimanaadanyasaatpenelitiandilaksanakan.4

DeskripsipadapenelitianiniuntukmenggambarkanImpelementasi

Manajemen Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini di TK Padma

MandiriKecamatanKedaton Bandar LampungYaitupenelitian yang

menggambarkanapaadanyatentangsuatuvariabelgejalaataukeadaan yang

sebenarnyadanfenomenaobjek yang diteliti.

Pendekatankualitatifdigunakanuntukmenemukandanmemahamiapa yang

tersembunyidibalikfenomena yang kadangkalamerupakansuatu yang

sulituntukdiketahuiataudipahami,

pendekataninijugadiharapkanmampumemberikanpenjelasansecarautuhdanterperin

citentangfenomena yang menjadi focus penelitianpenulis.

SebagaimanadiungkapkanBogdandan Taylor yang dikutipolehLexy J Moleong,

sebagaiberikut:

Metodologikualitatifsebagaiprosedurpenelitian yang menghasilkan data

deskriptifberupa kata-kata tertulisataulisandari orang-orang danperilaku yang

diamati.Pendidikaninidiarahkanpadalatardanindividutersebutsecaraholistikdan

(utuh).Jadi,

dalamhalinitidakbolehmengisolasikanindividuatauorganisasikedalamvariabelatauh

ipotesis, tetapiperlumemandangnyasebagaibagiandarisuatukeutuhan.5

Sukmadinatamengemukakanbahwaadadelapankarakteristikpenelitiankualit

atif, yaitu :

(1) kajiannyabersifat naturalistic, melihatsituasiapaadanya; (2) analisis yang

bersifatinduktif, mengungkapkan data khusus, detiluntukmenemukankategori,

dimensi, hubunganpentingdanaslidenganpertanyaanterbuka;

4SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian : SuatuPendekatanPraktek, EdisiRevisi, (Jakarta :
RinekaCipta, 2005), cet ke-7, h. 12
5Lexy J Moleong, MetodePenelitianKualitatif, (Bandung : RemajaRosdaKarya, 2006), h. 4
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(3) bersifat holistic, keseluruhanfenomenadipahamisecaratotalitas; (4) data

kualitatif, deskripsirincidandalam, persepsipengalaman orang; (5)

hubungandanpersepsipribadi, terjadihubunganakrabpenelitiandenganinforman;

(6) dinamis, perubahanterjaditerussehingga proses desainnyafleksibel; (7)

orientasikeunikandalamsetiapsituasikhas; (8)

empatinetraldalampengertiansubjektifmurni, tidakdibuat-buat.6

Nana Sudjanadan R. Ibrahim mengungkapkan lima

ciripokokpenelitiankualitatif, yaitu : (1)

penelitiankualitatifmenggunakanlingkunganalamiahsebagaisumber data langsung;

(2) penelitiankualitatifsifatnyadeskriftifanalitik; (3)

penekananpenelitiankualitatifadapada proses bukanpadahasil; (4)

penelitiankualitatifsifatnya individual dan (5)

penelitiankualitatifmengutamakanmakna.7

TujuanPenelitianSecara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

gambaran yang lengkap, akurat dan terkini tentangImpelementasi Manajemen

Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini di TK Padma

MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung.

Sedangkansecarakhususpenelitianinibertujuanuntukmengetahui perencanaan,

pelaksanaan, danevaluasimanajemen kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini

di TK Padma Mandirikecamatankedaton Bandar Lampung.

B. TempatdanWaktuPenelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Padma Mandiri yang terletak di

kecamatankedatonkota Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

6Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan I, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 95
7Nana Sudjana dan R. Ibrahim, Metodologi Penelitian, (bandung : Remaja Rosdakarya, 1989)
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Penelitian ini akandilaksanakan selama

±duabulansejakdikeluarkannyasuratketeranganpenelitian yang

dikeluarkanolehDirektur PPS IAIN RadenIntan Lampung.

C. Data danSumber Data

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian

mulai memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Penetapan

sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak-banyak

mungkin informasi atau berbagai macam sumber.

Pengumpulan data dalampenelitiantesisinidiperolehmelaluiduasumber,

yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh di dalampenelitianlapangan, yakni yang

dilakukandalamranahkehidupan yang sebenarnya,8atau data yang

diperolehdariserangkaiankegiatankegiatanmeliputiobservasidanwawancar

a, berupafotodanhasilwawancara yang dituangkandalamtulisan,9atau data

yang diperolehlangsungdarisumberutama, yaitu data yang

diperolehdilapangan.10

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunderyaitu data yang diperolehdaristudikepustakaan, yaitu data

yang didapatkanmelaluiteoridanpendapatparaahlimanajemenpendidikan

Islam.Penelitiandiperolehdaribuku-buku yang

8SutrisnoHadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: FakultasTeknologi UGM, 1996), h. 27
9Iskandar, MetodologiPenelitianPendidikandanSosial; KualitatifdanKuantitatif, (Jakarta:
GaungPersada Press, 2008), h. 76
10Lexi. J. Moloeng, Op.cit, h. 157
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berhubungandenganobyekpenelitian, antara lain mencakupdokumen-

dokumenresmidanbuku-buku.11

Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder,

tentang tentang Impelementasi Manajemen Kurikulum pada Pendidikan Anak

Usia Dini di TK Padma MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung. Data

primeradalah data atauinformasi yang

dikumpulkanterutamauntuktujuaninvestigasi yang sedangdilakukan.Sedangkan

data sekunderadalahinformasi yang dikumpulkanuntukmemberikanmasukandan

saran, sumber data.Dalampenelitiansumber data diperolehdarikepalasekolahdan

guru.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Primer: Kepala TK, Guru danstaf

2) Sumber sekunder, didapatkandariteori-teoridariparaahliataudokumen-

dokumensekolahserta data yang mendukung data primer.

D. TeknikdanProsedurPengumpulan Data

1. MetodePengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun

data-data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub

masalah penelitian. Dengan kata lain teknik pengumpulan data sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian.Baik dan buruknya suatu research

sangat tergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.12

Untuk mendapatkan data yang valid dan seobjektif mungkin, berikut ini

dalam penelitian penulis menggunakan berberapa metode yaitu wawancara,

observasi, dan dokumentasi.

11AmiruddindanZainalAsikin, PengantarMetodologiPenelitianHukum, (Jakarta: PT.
RajaGrafindoPersada, 2003), h. 30
12Sutrisno Hadi, Op.cit, h. 97



93

a) Wawancara

Metode wawancara adalah “suatu percakapan, tanya jawab lisan antara

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada

suatu masalah tertentu.13 Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara

langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka menayakan sesuatu

yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi

penting dalam penelitian.14

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode

wawancara adalah suatu teknik pengambilan data dengan cara mengajukan

pertanyaan secara lisan terhadap orang lain untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian. Jadi, wawancara yang digunakan adalah wawancara

bebas yaitu alat pengumpulan data dengan Tanya jawab yang didalamnya terdapat

unsur kebebasan namun juga harus terkontrol dan berfokus kepada persoalan yang

akan diteliti.

Metode ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil.

Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara terstruktur maksudnya bahwa

wawancara tersebut dilakukan mengacu pada pedoman wawancara. Namun

demikian, pedoman wawancara digunakan hanya garis berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan.15

Wawancaraditujukankepadafaktor-faktorkunciyaitupihak-

pihakterkaitsepertikepalasekolah, guru danstaf yang ada di TK Padma

MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung.

13Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2002),
h.182.
14Sukardi, Op.cit, h.79
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D (Bandung:
Alfabeta, 2006),  h.194
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b) Observasi

Metode Observasi adalah “suatu cara pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung mengenai objek yang sedang diteliti dengan sistematis, metode

ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis

fenomena-fenomena yang diteliti”.16 Adapun cara pelaksanaan observasi

merupakan observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan

menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.17

Observasi sebagai tekhnik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila

dibandingkan dengan tekhnik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau

wawancara dan kuesioner  selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi

tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.18

Adapundalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodeobservasi agar

dapatmelihatsecaralangsungkondisidi TK Padma MandiriKecamatanKedaton

Bandar Lampung, yaitumelihat-lihatlokasipenelitian,

memperhatikanperilakuinforman, mendengarkanpendapatinforman, sertahal-hal

yang berkaitandenganImpelementasi Manajemen Kurikulum pada Pendidikan

Anak Usia Dini di TK Padma MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung.

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.19

Dari pendapat diatas jelas bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi

adalah alat pengumpul data yang didokumentasikan oleh kepala sekolah, guru dan

16Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Jilid I, Fakultas Psikologi UGM, 2002),
h.158
17Suharsimi Arikunto, Op.cit, h.157
18Margono, MetodePenelitianPendidikan, (Jakarta : RinekaCipta, 2004), h. 145
19Sutrisno Hadi, Op.cit,  h.70
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personalia lainnya. Pergunaan alat dokumentasi dalam penelitian ini digunakan

untuk mengungkapkan data jumlah siswa, sejarah berdirinya sekolah dan struktur

sekolah yang penulis teliti.

2. TeknikPengolahan Data

Data yang telahdiperolehdilapanganakandianalisamelaluiproses :

a. Klasifikasi data, yakni proses pengelompokan data

berdasarkanjawaban-jawabanresponden.

b. Kategorisasi data yaitupengelompokan data berdasarkanpadaaspek-

aspekmasalah yang muncul.

c. Interpretasi data yaitu proses mencarikesamaandanperbedaandari data

yang

diperolehkemudianditarikkesimpulanberdasarkankerangkaberpikir

yang telahdirumuskan.

E. ProsedurAnalisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif adapun

prosesnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa

tahapan. Model seperti ini disebut dengan Analysis Interactive Model bahwa

analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan kemudian diakhiri dengan verifikasi atau penarikan kesimpulan.20

Reduksi data, ditempuh dengan cara data yang sudah terkumpul oleh

penulis kemudian diolah untuk menemukan dan mencatat hal yang pokok sesuai

denagan fokus penelitian yang erat kaitannyadenganImpelementasi Manajemen

Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini di TK Padma

MandiriKecamatanKedaton Bandar Lampung.Reduksi data dalam penelitian ini

pada hakekatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut.

Hasil dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk data.

20Ibid,h.336
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Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila ditemukan bukti-bukti baru kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap

pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.21

Verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan terakhir dari

proses analisis data. Verifikasi (verifying), yaitu langkah dan kegiatan yang

dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan

harus di cross-check kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.22

Kesimpulan final dalam penelitian ini tidak lepas dari besarnya kumpulan-

kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, metode pencarian ulang

yang digunakan dan kecakapan peneliti dalam menyimpulkan  data-data yang

terkumpul. Oleh karena itu dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan

melihat kembali pada reduksi data dan display data sehingga kesimpulan yang

diperoleh tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

F. PemeriksaanKeabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada sejumlah

kriteria tertentu. Pada penelitian kualitatif kriteria utama ada empat kriteria yang

digunakan, yaitu credibility, transferability, dependability, dan

confirmability.23Pernyataan tersebut menyatakan bahwa terkait dengan

pemeriksaan keabsahan data kualitatif, ada empat kriteria yang digunakan yaitu,

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan

(dependability,),  dan kepastian (confirmability).

21Sugiyono, Op.cit, h. 333
22Nana SudjanadanAwalKusumah, Proposal Penelitian di PerguruanTinggi, (Bandung:
SinarBaruAlsigasindo, 2000), h. 45
23Sugiyono, Op.cit,h.270
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Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan

konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Model tirangulasi yaitu

tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,

Teknik ini yang paling banyak digunakan adalah melalui sumber.24

Triangulasiadalahpemeriksaankeabsahan data

denganmemanfaatkansesuatu yang

laindiluardataituuntukkeperluanpengecekanatausebagaipembanding data

itu.25Berikuttriangulasidigunakan :

1) Triangulasisumber,

yaitumembandingkandanmengecekderajatkepercayaansuatuinformasi yang

diperoleh. Dalamhalinipenelitimembandingkan data

hasilpengamatandenganhasilwawancara.

2) Triangulasimetode/teknikterdapatduastrategiyaitu :

a) Pengecekanderajatkepercayaanpenemuanhasilpenelitiandenganbebera

patehnikpengumpulan data yaituberupawawancaralangsung.

b) Pengecekanderajatkepercayaanbeberapasumber data denganmetode

yang sama. Dalamhalinimelaluisumber data yaitukepalasekolah guru

danstafdenganmetodewawancara.

24Lexi J. Moleong, Op.cit, h. 330
25Ibid,h. 178
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3) Triangulasiteori, yaitupengujian data denganmembandingkan data

denganmengadakanpengecekanreferensipendukung. Membandingkan data

hasilpenelitiandenganreferensidaribukupendukungkeabsahan data.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa

langkah: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

b) membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi; c) membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; d)

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah,

tinggi, orang berada, orang pemerintahan; e) membandingkan hasil wawancara

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.




