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III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan

dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Tipe penelitian dipergunakan

setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan metode kualitatif.

Menurut Isaac dan Michael dalam (Rakhmat, 2005:22), metode penelitian

deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis

fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan

cermat.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah (Sugiyono, 2009:1). Sedangkan menurut Danzin dan Lincoln

dalam (Nazir, 2000:13), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan

pada interpretasi dalam kerangka pendekatan naturalistik. Tujuan dari seorang

peneliti kualitatif adalah mempelajari sesuatu pada suatu gambaran yang sesuai

dengan kenyataan, menekankan pada interpretasi untuk memahami pemahaman

orang lain atau informan tentang dunia mereka.
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Metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati (Moleong, 2000:4).

Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, maka membantu

penulis untuk dapat melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

dan menjelaskan strategi komunikasi guru TK dalam membina kemampuan

menghafal suat pendek pada murid.

3.2. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Penetapan fokus dalam

penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi dan untuk

menyarankan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus penelitian dalam penelitian

kualitatif bersifat tentatif artinya dapat berubah sesuai dengan situasi dan latar

penelitian.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi dan ini merupakan

bentuk pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel yang tidak berkaitan

untuk menghindari pengumpulan data yang melimpah.

Fokus penelitian ini mengenai “Strategi Komunikasi Guru TK dalam Membina

Kemampuan Menghafal Surat Pendek”, adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana strategi komunikasi dan metode menghafal yang digunakan

guru Ar-Raudah dalam membina kemampuan menghafal surat pendek

pada siswa.
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b. Apa saja pilihan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal serta

tujuannya memotong setiap kalimat menjadi kata dalam surat yang

digunakan guru dalam proses mengajarkan menghafal surat pendek pada

murid.

3.3. Lokasi Penelitian

Merupakan lokasi di mana sebuah penelitian berlangsung, baik sejak pengamatan,

pengambilan data, dan pengolahan. Penelitian ini dilakukan di Ar-Raudah

Playgroup and Kindergarten yang berlokasi di Jalan Tamin No.68 Tanjung

Karang Pusat, Bandar Lampung. Ar-Raudah Playgroup and Kindergarten

merupakan taman kanak-kanak yang bernuansa islami, sehingga Pendidikan

Agama Islam (PAI) sangat diutamakan. TK Ar-Raudah dilengkapi dengan sarana

dan prasarana yang baik sehingga sangat mendukung proses pembelajaran.

3.4. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97). Informan

merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pemilihan informan dalam  penelitian ini adalah teknik purposive

(disengaja).

Teknik purposive bersifat tidak acak, di mana subjek penelitian dipilih

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Spradley dalam

Moleong (2004:165), informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus

dipertimbangkan, adapun beberapa kriteria/syarat informan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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a. Kriteria Informan A (Kepala Sekolah dan Guru-guru)

Kepala Sekolah yang turut serta menentukan kebijakan dalam pembentukan

strategi komunikasi di Ar-Raudah Playgroup and Kindergarten dan juga guru

yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proses

pembinaan menghafal surat pendek di dalam kelas, sehingga memahami seluk

beluk pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi di Ar-Raudah Playgroup and

Kindergarten, selain itu guru yang dipilih adalah guru yang telah

berpengalaman dalam mengajar lebih dari 5 tahun. Hal ini karena guru yang

sudah mengajar cukup lama dianggap telah berhasil menciptakan strategi yang

baik dalam menyampaikan pesannya kepada murid. Dari hasil turun lapangan

maka peneliti mendapatkan 5 informan, yaitu:

1. Suci Indah Murni, Spd. selaku Kepala Sekolah dari TK Ar-Raudah

Playgroup and Kindergarten dengan masa kerja selama 9 tahun, dan dari

lulusan D3 Bahasa Inggris.

2. Setiawati Utami, A.Ma. selaku guru dari kelas Lebah 1 dengan masa kerja

selama 8 tahun, dan dari lulusan D2 PGTK.

3. Nur Apriyani, A.Ma. selaku guru dari kelas Lebah 2 dengan masa kerja

selama 13 tahun, dan dari lulusan D2 PGTK.

4. Dahliah, A.Ma. selaku guru dari kelas Semut 1 dengan masa kerja selama

13 tahun, dan dari lulusan D2 PGTK.

5. Aprilia, A.Ma. selaku guru dari kelas Semut 2 dengan masa kerja selama 7

tahun, dan dari lulusan D2 PGTK.
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b. Kriteria Informan B (Wali Murid)

Wali murid yang terlihat sering mengantar anak ke sekolah dan menunggu

anak-anaknya hingga pulang di kantin sekolah (Ibu Rumah Tangga). Serta wali

murid yang mengikuti dan memperhatikan perkembangan anak di sekolah dan

di rumah. Dari hasil turun lapangan maka peneliti mendapatkan 4 informan,

yaitu:

1. Dewi, yang memiliki anak di kelas Lebah 1 bernama Fefe, yang terlihat

setiap hari mengantarkan dan menunggu anaknya di kantin sekolah hingga

jam sekolah usai.

2. Risfa, yang memiliki anak di kelas Lebah 2 bernama Fadhil, yang terlihat

sering mengantarkan dan menunggu anaknya di kantin sekolah hingga jam

sekolah usai.

3. Wiwien, yang memiliki anak di kelas Semut 1 bernama Nio, yang terlihat

sering mengantarkan dan menunggu anaknya di kantin sekolah hingga jam

sekolah usai.

4. Feby, yang memiliki anak di kelas Semut 2 bernama Dinda, yang terlihat

setiap hari mengantarkan dan menunggu anaknya di kantin sekolah hingga

jam sekolah usai.

3.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui

pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan

oleh peneliti. Data primer dalam penlitian ini diperoleh melalui wawancara
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dengan informan yang dianggap mengetahui segala permasalahan yang akan

diteliti.

2. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi

penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder

diperoleh dari observasi dan literatur yang relevan dengan penelitian yang

sedang dilakukan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, foto, dan lain sebagainya. Untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya/pewawancara dengan

penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

guide (panduan wawancara) dengan maksud mendapat informasi secara lengkap,

mendalam dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian (Nazir, 2002:234).

Pada penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh

informasi melalui percakapan tatap muka secara langsung antara peneliti dan

informan yakni kepala sekolah, guru pengajar, dan wali murid yang telah dipilih

berdasarkan karakter yang sesuai dengan penelitian. Wawancara yang telah
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peneliti lakukan dengan 9 informan yang berkompetensi dan berkaitan dengan

strategi komunikasi guru TK dalam membina kemampuan menghafal surat

pendek. Informan 1 selaku Kepala Sekolah TK Ar-Raudah yang diwawancarai

tanggal 4 Mei 2105 sementara pada Informan 2 dan informan 3 selaku Umi dari

kelas lebah 1 dan lebah 2 diwawancarai tanggal 7 Mei 2015. Kemudian pada

Informan 4 dan informan 5 yaitu Umi dari kelas semut 1 dan semut 2

diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 9 Mei 2015. Setelah itu peneliti juga

mengadakan wawancara dengan beberapa perwakilan walimurid yang pada saat

itu peneliti wawancarai tanggal 19 Mei 2015 guna mendapatkan hasil yang lebih

akurat dalam penelitian ini.

Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau mencatat hasil jawaban yang

diberikan oleh informan. Teknik wawancara dilakukan dalam suasana santai di

mana peneliti membuka wawancara dengan topik yang sederhana, kemudian

menjurus pada pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara

mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari

informan. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara (interview

guide) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian,

yaitu Ar-Raudah Playgroup and Kindergarten. Dengan melakukan observasi,

peneliti dapat menemukan data-data tambahan lain yang lebih nyata. Dalam hal

ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara :
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a. Ikut serta dalam proses pembelajaran di kelas, mulai dari masuk sampai

pulang.

b. Ikut serta dalam kegiatan praktek menghafal surat pendek yang dilakukan

setiap harinya.

Observasi tersebut dapat membantu peneliti dalam mengamati strategi komunikasi

yang diterapkan oleh guru dalam pembinaan menghafal surat pendek pada murid.

Serta dapat membantu peneliti dalam melihat respon murid terhadap strategi

komunikasi yang diberikan guru terhadap pembinaan kemampuan menghafal

yang mereka terima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui hasil

rekaman suara dan foto-foto. Rekaman suara digunakan untuk mewawancarai

informan A dan informan B, sedangkan foto-foto digunakan untuk bukti hasil

observasi yang telah peneliti lakukan yang pada akhirnya digunakan sebagai

pendukung penelitian.

3.7.Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan, maka

langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar (Moleong, 2000:103). Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut (Akbar, 2003:86) tujuan analisis

data kualitatif adalah untuk mengungkapkan:
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1. Data apa yang masih perlu dicari
2. Hipotesis apa yang perlu diuji
3. Pertanyaan apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru
4. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan

beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pola

penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan di

lapangan. Peneliti telah menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisa yang

menajamkan, meggolongkan, dan membuang yang tidak perlu dan

mengorganisir data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikasi. Seperti yang peneliti lakukan menggolongkan beberapa

pertanyaan yang penting untuk dimasukkan ke dalam tabel pertanyaan saat

menuliskan hasil dan pembahasan di bab V. Sebelumnya peneliti memiliki 20

pertanyaan untuk dituangkan ke dalam hasil, namun setelah memilih,

menyederhanakan, menyusun dan membuat dalam catatan yang rapi

didapatkan 16 pertanyaan, diantaranya 12 pertanyaan bagi informan A, dan 4

pertanyaan bagi informan B/informan pendukung.

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan akan

disesuaikan untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak

terbenam dalam setumpuk data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara

direduksi hingga menghasilkan keterangan-keterangan yang menjelaskan

jawaban dari masalah penelitian. Penelitian bisa menggunakan grafik ataupun

tabel untuk mempermudah penggambaran dari hasil penelitian.
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3. Penarikan kesimpulan

Dari penyajian data diatas, peneliti berusaha untuk mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur

sebab akibat serta proposisi, kesimpulan diverifikasi selama penelitian

berlangsung, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,

kekokohannya, dan kecocokannya yang meruapakan validitasnya sehingga

telah diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.


