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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian, yaitu 

jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan 

fenomena yang terjadi saat ini atau yang sudah lalu. Penelitian 

deskriptif menghasilkan suatu gambaran atau menjelaskan suatu 

kondisi dengan apa adanya. 

Jadi peneliti akan mengamati kemudian mendeskripsikan atau 

menjelaskan bagaimana komunikasi antara guru dan murid dalam 

pembentukan karaktek di PAUD Air Mata Ibu, Ende NTT. 

1.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. 

(Moleong, 2004:6). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-

keterangan secara jelas dan factual. Keterangan tentang perilaku, 

pendapat, maupun pengalaman yang didapat dari hasil wawancara 
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dan perilaku yang diamati mengenai proses komunikasi antara guru 

dan murid dalam pembentukan karakter yang akan dikelola dalam 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis.  

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1.3.1 Tempat Penelitian 

Tempat yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian adalah 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Air Mata Ibu, Jln. Perwira Kec. 

Ende Utara Kab. Ende Nusa Tenggara Timur. Peneliti memilih 

PAUD Air Mata Ibu sebagai lokasi penelitian karena, PAUD AMI 

memiliki kelompok bermain (kober) serta taman penitipan anak 

(TPA), yang berbasis agama dan memenuhi aspek-aspek dalam 

perkembangan anak baik aspek fisik, kognitif, social, emosional, dan 

bahasa serta aspek lainnya seperti moral, kemandirian serta seni. 

Selain itu PAUD AMI hadir sebagai sekolah alam pertama di Kota 

Ende. 

3.3.2  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai sejak proses penyusunan proposal 

hingga pelaporan hasil yang menurut perkiraan dimulai 31 Mei 

hingga 15 Juni 2017. 

1.4 Objek Penelitian dan Sumber Data 
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3.4.2  Objek  Peneltian 

Objek penelitian ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Air Mata Ibu. Alasan peneliti memakai objek ini dilihat dari 

komunikasi dan pola pengajaran yang diterapkan pada anak didik dan 

edukasi yang diberikan kepada balita demi melahirkan generasi-

generasi yang cerdas, tegas dan berkarakter. Alasan lain peneliti 

melakukan observasi pada PAUD Air Mata Ibu adalah PAUD ini 

memiliki konsep sekolah alam dan PAUD AMI sering mengikuti 

lomba dan mendapat prestasi yang bagus.  

Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah guru atau pengajar 

PAUD Air Mata Ibu. Alasan peneliti memilih guru atau pengajar 

adalah karena guru lebih mengetahui situasi selama proses kegiatan 

belajar mengajar dan guru menjadi salah satu peran yang membantu 

anak dalam proses pembentukkan karakter anak didik. 

3.4.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

primer (data utama) dan data sekunder (data tambahan). Data primer 

dalam penelitian ini adalah kata-kata serta tindakan subjek yang 

diamati atau diwawancara, yaitu pengajar, anak didik PAUD AMI. 

Data primer akan dicatat melalui tulisan ataupun direkam (recording) 

maupun data berupa foto dokumentasi. 
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Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung 

dari sumbernya, yaitu data mengenai kurikulum yang diterapkan 

pada PAUD Air Mata Ibu dan data lainnya yang relevan dengan 

tujuan penelitian, 

1.5 Metode Penggumpulan Data 

Teknik penggumpulan data pada penelitian ini, yaitu : 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang 

mngajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban 

(Moleong, 2010:186). Diharapkan data yang diperoleh tidak hanya 

yang diketahui secara umum, melainkan kemungkinan data yang 

lebih rinci dan tersembunyi. Wawancara ini ditujukan kepada 

Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Air Mata Ibu. Peneliti 

melakukan wawancara secara tatap muka, dengan menggunakan 

recording. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 

pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan 

peneliti sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada subjek sesuai 

dengan teori yang digunakan peneliti.  
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2) Observasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui observasi tak berstruktur. Jenis observasi tak berstruk 

dipilih, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang peneliti amati. 

Sehingga dalam melakukan pengamatan peneliti bebas mencatat 

perilaku apa yang sesuia dengan tujuan penelitian, kemudian peneliti 

melakukan analisis dan dibuat kesimpulan. 

3) Dokumentasi 

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan 

dengan suatu peristiwa tertentu. Dokumen yang peniti gunakan 

adalah kurikulum yang peneliti dapatkan dari PAUD Air Mata Ibu. 

Dokumen ini akan membantu peneliti dalam penjabarkan hasil dari 

penelitian yang dilakukan.  

1.6 Metode Analisa Data 

Analisis data terdiri dari tiga tahapan : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menggolongkan data apa 

saja yang sesuai dengan pokok pembahasan yang ditulis. Data yang 

dimaksud adalah data berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan 

subjek penelitian, yaitu data mengenai proses komunikasi dalam 
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pengembangan karakter yang seuai dengan teori akomodasi yang 

dikategorikan dalam asumsi-asumsi dan cara beradaptasi. 

2) Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti berupa teks yang bersifat 

naratif. Teks ini berisi tentang data yang sudah peneliti kategorisasikan 

sebelumnya pada tahapan reduksi data.  

3) Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah didapatkan dilapangan akan dikelola, kemudian dari data 

tersebut peneliti akan menyimpulkan, bagaimana informasi-informasi 

yang diapat dari hasil wawancara pada subjek penelitian.   

1.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan mencek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara: 

membandingkan dengan apa yang dikatakan umum dengan yang 

dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang ada (Bachri, hal.56). Peneliti menguji data melalui hasil 

wawancara tiga subjek, kemudian dari hasil wawancara tersebut peneliti 

menarik kesimpulan.  


