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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian  

Dalam Sosiologi, banyak sekali teori dan perspektif. Ada yang meng-

gunakan perspektif evolusionisme, interaksionisme, fungsionalisme, teori konflik, 

pertukaran, dan ada juga yang menggunakan pembagian dalam pandangan 

George Ritzer, 4 yakni fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Semua 

pendekatan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda dalam rangka 

menganalisis masyarakat. 

Salah satu teori sosiologi yang cukup berpengaruh adalah Interaksi 

Simbolik yang fokus pada perilaku peran, interaksi antar individu, serta tindakan-

tindakan dan kom unikasi yang dapat diamati. Melalui pendekatan ini, secara 

lebih spesifik, peneliti dapat menguraikan perkembangan sejarahnya dan man-

faatnya bagi individu maupun masyarakat itu sendiri. Kaitannya dengan makna   

profesionalisme bagi guru sebagai dampak sertifikasi, oleh karena itu paradigma 

yang dipandang lebih sesuai dengan tema ini adalah paradigma definisi sosial. 

Paradigma definisi sosial adalah salah satu aspek khusus dari karya Weber 

yang dalam analisanya tentang tindakan sosial (social action). Ada tiga teori yang 

termasuk dalam paradigma definisi sosial ini yaitu teori Aksi (Action),  

Interaksionisme Simbolik (symbolic interaktinism), dan fenomenologi 

(phenomenology). Herbert Blumer sebagai salah seorang tokoh interaksionisme 

simbolik menyatakan bahwa organisasi masyarakat manusia merupakan kerangka 

di mana terdapat tindakan sosial yang bukan ditentukan oleh kelakuan 

individunya.  
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Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada 

sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi 

belaka dari tindakan orang lain, tapi didasarkan atas “makna” yang diberikan 

terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan 

simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami 

maksud dari tindakan masing-masing. 

Ada beberapa teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial, yaitu teori 

tindakan, interaksionisme simbolik, fenomenologi, etnometodologi dan 

eksistensialisme. Menurut Hakim (2004) secara singkat paradigma mempunyai 

tiga pengertian sebagai berikut:  

a. Manusia digambarkan sebagai aktor yang kreatif. 

b. Fakta sosial mempunyai makna subyektif (motivasi & tujuan). 

c. Cara manusia merumuskan realitas sosial yaitu melalui mendefinisikan 

situasi.  

Kaitannya dengan kajian masalah makna profesionalisme kependidikan bagi 

guru penerima sertifikasi adalah ada faktor yang akan diungkap dalam penelitian 

ini yaitu makna profesionalisme kependidikan bagi guru penerima sertifikasi 

yang telah menerima TPP (Tunjangan Profesi Pendidik). Konteks penelitian ini 

ada dua objek yang dikaji. Pertama, makna profesionalisme kependidikan. 

Kedua, makna sertifikasi bagi guru. Menurut Ngangi (2011)  konstruksi sosial 

merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan 

institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami 

implikasi dari pernyataan ini.  
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3.2 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Untuk mengungkap realitas sosial, seperti fenomena guru 

pasca sertifikasi, maka perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif,  

yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

langsung. Dan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Semakin dalam dan detail data  

yang didapat, maka senakin baik pula kualitas penelitian kualitatif tersebut. 

Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif 

serta makna merupakan hal yang esensial.  

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah perilaku manusia.  

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti informasi-informasi dan kata-kata dari subyek, laporan terinci dari 

pandangan subyek, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell,  

1998). Informasi dari subyek tersebut dapat dibuka atau tertutup bagi khalayak, 

tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara peneliti dengan subyek, yang 

tertulis dalam sebuah formulir kesepakatan, termasuk juga dengan informasi yang 

diperolehnya. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) mengemukakan  

bahwa metodologi kualita tif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa data tertulis maupun kata-kata lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang tampak yang telah diamati. Jadi penelitian kualitatif ini, penulis 

bertitik tolak dari data yang ada, kemudian memanfaatkan teori yang tersedia 
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sebagai bahan untuk memperjelas masalah yang ada dan berakhir pada adanya 

suatu teori.  

3.3 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi 

Schutz (dalam Mulyana, 2004) yakni memahami arti yang terkait dengan 

tindakan, ucapan, dan interaksi baik dalam peristiwa dan kaitan kaitannya dalam  

situasi tertentu yang merupakan prasyarat bagi eksistensi  sosial siapapun. Setiap 

situasi fenomenologis waktu dan historis  secara unik menempatkan individu 

memiliki serta  menerapkan persediaan pengetahuan (stock knowledge). yang 

terdiri dari semua kenyataan, kepercayaan, keinginan dan kemauan, persangkaan, 

dan aturan-aturan yang dipelajari dari pengalaman pribadi  yang membentuk 

kenyataan. 

Metode fenomenologi melakukan pendekatan perjalanan hidup sebagai 

instrumen untuk mangkaji yang lebih baik dari suatu kegiatan yang terjadi.  

Penulis akan meneliti dan mempelajari secara mendalam beberapa individu 

mengenai konsep fenomena dengan struktur kesadaran pengalaman yang 

dialaminya.    

Pendekatan fenomenologi mencoba mendeskripsikan atau 

mengidentifikasi tentang makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari 

oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Tidak ada batasan dalam  

memaknai atau memahami fenomena yang dikaji, karena dilakukan dalam situasi 

yang alami. Dalam pendekatan ini menunda semua penilaian tentang sikap yang 

natural sampai dengan ditemukan landasan tertentu (Creswell, 1998). Penundaan 

ini dinamai sebagai epoche (jangka waktu). Epoche membedakan antara wilayah 
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data (subjek) dengan interpretasi peneliti yang menjadi pusat dimana peneliti 

menyusun dan mengelompokkan dugaan awal dan persepsi tentang fenomena 

untuk mengerti makna pengalaman dikatakan oleh subyek.   

Tindakan individu dilihat sebagai tindakan subjektif yang merujuk pada 

suatu motif tujuan, yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa 

hubungan interaksi face to face. Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk ke 

dalam dunia konseptual subyek penelitiannya agar dapat memahami bagaimana 

dan apa makna yang disusun subyek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam  

kehidupan sehari-hari. 

3.4 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. Lokasi ini diputuskan sebagai lokasi penelitian, 

karena di wilayah ini sudah banyak guru yang telah mengikuti program sertifikasi 

dan juga telah memperoleh TPP. Sementara itu, diasum sikan pemanfaatan TPP 

yang diperoleh guru belum secara optimal untuk peningkatkan kompetensi dan 

kinerja para guru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

dalam penelitian ini. 

3.5 Subyek Penelitian 

Jumlah subyek dalam penelitian ini berjumlah 16 guru sekolah dasar yang 

telah tersertifikasi dan memperoleh TPP di Koordinator Wilayah Pendidikan 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Penetapan subyek penelitian ini dengan 

pertimbangan peneliti pada studi pendahuluan dan wawancara pendahuluan 

dengan pejabat yang bertugas di  Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. 
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Identitas subyek penelitian yang akan diwawancarai dan diobservasi,  

yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Deskripsi Umum Subjek Penelitian di Koordinator Wilayah 
Pendidikan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang 

 

No. 
Nama 

Lengkap 

Jenis 

Kelamin Usia 
Masa 

Kerja 

Tahun 

Sertifikasi 
L P 

1. MI     53 th 28 th 2011 

2. SU     45 th 15 th 2015 

3. MA     54 th 34 th 2009 

4. IC     48 th 17 th 2015 

5. WN     55 th 35 th 2011 

6. YS     48 th 24 th 2014 

7. SN     55 th 27 th 2011 

8. SA     62 th 36 th 2012 

9. SL     46 th 25 th 2011 

10. TB     47 th 15 th 2013 

11. RM     46 th 12 th 2013 

12. SW     48 th 12 th 2013  

13. S     56 th 35 th 2012 

14. IR     57 th  37 th 2009 

15. SY     51 th 25 th 2011 

16. DR     71 th 11 th 2015 

Sumber: data diperoleh dari Koordinator W ilayah Pendidikan Kecamatan 
Singosari Kabupaten Malang. 
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Berdasarkan tabel yang berisikan deskripsi subjek penelitian tersebut, 

menunjukkan subyek yang didapat terdiri dari  tiga laki-laki dan tiga belas 

perempuan yang lima belas berprofesi sebagai guru dan satu berprofesi sebagai 

kepala sekolah. 

3.6 Teknik Penentuan Subyek 

Subyek penelitian ini adalah guru yang telah tersertifikasi dan telah 

menerima TPP di lingkungan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang. 

 Untuk memilih informan atau subyek yang dianggap mengetahui dan 

memahami permasalahan serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

memiliki kebenaran dan pengetahuan yang mendalam, maka digunakan subyek 

bertujuan yaitu penentuan subyek yang lebih spesifik atau sesuai dengan kriteria  

yang diinginkan oleh peneliti (Glaser dan S trauss dalam Moleong, 2007). Oleh 

karena itu, pemilihan informan atau subyek dalam penelitian ini dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam  

memperoleh data.  

Informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka yang teridentifikasi 

terlibat dalam proses program sertifikasi bagi guru sekolah dasar di lingkungan 

Koordinator  Wilayah Pendidikan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 

Untuk memilih informan kunci (key informant) yang memiliki kedalaman 

data dalam memahami realitas yang jamak, peneliti menggunakan snowball 

sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan subyek sumber data  

yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data  

yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai 
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sumber data dan tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi, tetapi untuk 

kedalaman penelitian dalam konteks tertentu (Sugiyono, 2007). 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu 

wawancara mendalam (indepth interiew) dan observasi. Kedua cara ini dilakukan 

berulang-ulang sesuai dengan pertanyaan yang muncul pada saat tertentu. 

a. Wawancara Mendalam 

 Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan 

subyek penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi 

yang lebih dalam, mengkonstruksi dan memproyeksikan mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan 

lain-lain. Melalui wawancara mendalam akan diketahui tentang apa yang 

terkandung dalam pikiran/hati orang, pandangan orang tentang sesuatu, 

makna dibalik perkataan atau hal-hal lain yang tidak diketahui melalui 

observasi.  

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara 

informal. Melalui pengumpulan data ini penelitian ini  berusaha memperoleh 

informasi dengan cara bertemu langsung secara fisik dan melakukan 

wawancara dengan subyek. Untuk mengungkap suatu kasus atau sub kasus, 

dilakukan wawancara yang bersifat menggali atau mendeskripsikan.  

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian mencakup beberapa tahap 

kegiatan, antara lain : 

1) menentukan subyek yang diwawancarai dalam pelaksanaan penelitian. 
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2) Persiapan wawancara dengan merencanakan garis-garis besar pertanyaan 

untuk mendapatkan data dari subyek yang dimaksud, yang berkaitan 

dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana makna profesionalisme 

kependidikan bagi guru penerima sertifikasi. 

Adapun instrument wawancara berupa daftar pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna profesinalisme  kependidikan menurut anda? 

2. Apa yang anda ketahui tentang ciri-ciri profesionalisme guru? 

3. Apa yang anda ketahui tentang profesi dan professional? 

4. Bagaimana anda memaknai tentang sertifikasi guru? 

5. Apa yang anda ketahui tentang dampak sertifikasi? 

6. Apa yang anda ketahui tentang kompetensi guru? 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang relevan, maka dalam  

mengadakan wawancara peneliti menggunakan guide interview, sehingga 

peneliti bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terinci, namun 

bersifat terbuka. Peneliti mewawancarai guru yang sudah mengikuti 

program sertifikasi. Subyek yang dipilih juga memahami hal-hal yang 

berkaitan  dengan makna sertifikasi dan profesionalisme kependidikan 

bagi guru. 

3) Sebagai langkah awal wawancara, peneliti melakukan pendekatan dengan 

subyek, dengan cara memperkenalkan diri, mengutarakan maksud 

kedatangan peneliti serta menyampaikan surat ijin penelitian. Langkah 

berikutnya mengadakan negoisasi untuk melakukan wawancara. Setelah 

ijin wawancara diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

kisi-kisi yang telah dipersiapkan, kepada seluruh subyek yang sudah 
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menjadi subyek berdasarkan kriteria subyek penelitian. Proses 

pelaksanaan wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara efektif. pendekatan informal yang mengandung unsur spontanitas, 

kesantaian dan keakraban, dilakukan oleh peneliti agar bisa diterima oleh 

sasaran penelitian.  

4) Melakukan wawancara dan memelihara hasil wawancara produktif, selama 

melakukan wawancara peneliti menjalin hubungan yang baik dengan 

subyek agar mendapatkan informasi yang subyektif mungkin sesuai 

dengan fokus penelitian. Pertanyaan yang diajukan adalah turunan dari 

konsep teori yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang makna yang 

dikaitkan dengan pikiran, diri, dan masyarakat, karena peneliti ingin 

mengkaji dan mengidentifikasi terkait makna profesionalisme dan makna 

sertifikasi. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali 

informasi sejauh mana kinerja guru setelah mendapatkan sertifikasi.  

Selain itu juga pemahaman dan pengetahuan diri subyek atas interaksi dan 

perilaku sosial dalam kinerja sehari–hari sebagai pendidik, sehingga 

peneliti dapat mengetahui sejauh mana subyek memaknai tentang 

profesionalisme dan sertifikasi.  

5) Mengakhiri wawancara, setelah selesai melakukan kegiatan wawancara.  

Peneliti menyalin hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara. 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap guru yang telah memiliki 

sertifikat pendidik, masa kerja lebih dari 5 tahun, dan sudah memperoleh 

tunjangan profesi minimal 2 tahun.  
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Metode pengumpulan data yang cenderung dipakai dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam (indepth-interview). Wawancara 

mendalam adalah proses mendapatkan informasi guna tujuan riset dengan 

wawancara sambil bertatap muka antara peneliti dengan subyek atau nara 

sumber. Dalam kegiatan ini biasanya pedoman interview, peneliti dan 

informan terlibat dalam komunitas sosial yang relatif lama. Dengan 

demikian, ciri khas dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam  

kegiatan sehari-hari subyek. 

Tema wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada 

subyek/informan, berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Materi 

wawancara biasanya meliputi: pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan 

wawancara adalah kata-kata pengantar pendahuluan, seperti nama ibu siapa, 

alamatnya dimana, berapa anaknya, umurnya berapa dsbnya. Isi wawancara 

sudah jelas, yaitu pokok pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan 

penelitian. Sedangkan, penutup adalah bagian akhir dari suatu wawancara. 

Bagian ini dihiasi dengan kalimat-kalimat penutup pembicaraan, antara lain: 

saya kira cukup sampai disini wawancara kita, terima kasih atas bantuan 

bapak, bapak sudah banyak membantu saya, dsbnya. Bagian penutup 

biasanya dihiasi dengan janji untuk ketemu lagi pada waktu lain. 

Teknik wawancara mendalam (in-depth interview) adalah sama 

seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan 

wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda 

dengan wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam yang dilakukan 

berulangkali dan memerlukan waktu yang lam bersama informan di lokasi 
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penelitian. Kegiatan ini tidak mungkin terjadi pada kegiatan wawancara pada 

umumnya. 

Tunjangan profesi yang diterima oleh guru merupakan bentuk perhatian 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan harapan dari 

pemerintah bahwa tunjangan profesi pada akhirnya akan berpengaruh pada 

kinerja yang dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

 b. Observasi 

Pengamatan peran serta digunakan untuk melengkapi dan menguji 

hasil wawancara yang telah diberikan oleh subyek kepada peneliti yang 

mungkin belum bisa menggambarkan segala macam situasi  atau bahkan 

menyimpang. Observasi peran serta merupakan karakteristik interaksi sosial 

antara peneliti dengan subyek-subyek dalam lingkungannya (Bogdan dan 

Taylor, 1993). 

Data informasi yang diperoleh dari hasil observasi peran serta adalah 

tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, 

waktu, dan perasaan. Observasi dilakukan untuk mengetahui kejadian atau 

perilaku yang digambarkan akan terjadi, menjawab pertanyaan, mengadakan 

pertimbangan sebagai bantuan dalam mengerti perilaku seseorang, kemudian 

mengadakan penilaian kedalam suatu skala tertentu dan melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut.  

Sasaran proses pengamatan yang perlu diperhatikan ada 3, yaitu 

informasi, konteks dan waktu. Yang ketiganya memiliki kaitan dan peran 

yang sangat penting dalam keberhasilan penelitian ini. Informasi yang 

diperlukan harus berpedoman pada sasaran apa yang akan diamati. Konteks 
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atau isinya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitarnya. Waktu memiliki kaitan dengan saat dan kapan suatu peristiwa 

terjadi, karena segala sesuatu terjadi  didalam dimensi waktu dan tempat. 

Sehingga informasi yang diperoleh dari proses pengamatan akan memiliki 

arti dan makna apabila terkait dengan konteks dan waktunya. 

Observasi partisipasi penuh terjadi bila peneliti secara mendalam  

telah menjadi bagian integral dari kelompok sasaran penelitian. Peneliti bisa 

secara penuh seperti anggota kelompok lainnya, dan bisa merahasiakan 

dirinya saat berpartisipasi dalam rangka melakukan observasi. Observasi ini 

disebut juga dengan istilah komplit partisipasi dalam melakukan observasi.  

Menurut Spradley (1980), ada tiga sasaran utama yang perlu ditelaah, 

diamati dalam setiap situasi social, yaitu ruang (tempat), pelaku (actor) dan 

kegiatan (aktifitas). Bertolak dari tiga sasaran tersebut bisa dikembangkan 

menjadi beberapa aspek secara detail, antara lain tentang ruang dan aspek 

fisiknya, pelaku yang terlibat, kegiatan yang dilakukan, obyek benda-benda 

di sekitarnya, perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu, peristiwa atau 

rangkaian kegiatan yang ada, waktu, urutan kegiatan, tujuan yang dicapai, 

makna perbuatan, perasaan, emosi yang dirasakan baik langsung maupun 

tidak langsung. 

Ketika observasi berlangsung, peneliti juga mengamati gerak gerik, 

sikap dan ekspresi dari subyek pada waktu menjawab pertanyaan apakah 

subyek menjawab pertanyaan secara spontan atau sambil memikirkan lebih 

dahulu. 
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Pengumpulan data terhadap subyek berkaitan dengan pemaknaan 

terhadap sertifikasi guru beserta tunjangan pendidik yang melekat terhadap 

sertifikasi tersebut, menjadi inti dari pertanyaan yang dijawab oleh subyek, 

selain itu juga perilaku-perilaku yang muncul dari perolehan tunjangan 

profesi tersebut yang dirasakan oleh subyek, dan dampak terhadap 

profesionalisme kependidikannya. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan atau perilaku yang 

dilakukan didalam kegiatan di tempat kerja. Selain itu, peneliti juga dapat 

memperhatikan dari cara berinteraksi dengan siswa dan sesama pendidik. Di 

luar subyek penelitian, peneliti melakukan penggalian data terhadap 

partisipan lain yakni Koperasi Guru, terkait dengan dampak tunjangan yang 

diperoleh dari sertifikasi guru. Untuk  memperoleh data peningkatan 

kompetensi profesionalnya dan kompetensi paedagogiknya dengan 

menggunakan instrumen penelitian (terlampir), peneliti terlibat langsung 

dalam aktifitas kegiatan belajar mengajar, agar dapat menggali data sejauh 

mana profesionalisme yang diterapkan setelah mendapatkan sertifikasi, dan 

memahami makna sertifikasi dan makna profesionalisme kependidikan bagi 

guru di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Pada studi fenomenologi, langkah-langkah analisis data adalah: 

a. Menstranskripsikan rekaman hasil wawancara ke dalam tulisan. 

b. Bracketting (epoche): membaca seluruh data (deskripsi) tanpa prakonsepsi. 
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c. Tahap horizonalization: menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting 

yang relevan dengan topik. 

d. Tahap cluster of meaning: rincian pernyataan penting itu diformulasikan ke 

dalam makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu (textual 

description, structural description).  

e. Tahap deskripsi esensi: mengintegrasikan tema-tema ke dalam deskripsi 

naratif. 

Creswell (1998) mengemukakan teknik analisis dan representasi data  

untuk penelitian fenonemologi dengan tahapan sebagaimana yang dipaparkan 

dalam tabel 3.2. berikut di bawah ini. 

Tabel 3.2  Analisis Data Fenomenologi tentang M akna Profesionalisme 
Kependidikan dan Makna Sertifikasi bagi Guru  di Koordinator 
Wilayah Pendidikan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang 

 

No 
Analisis dan 

Representasi data 
Penelitian Fenomenologi 

1. Pengolahan data. Mulai membuat dan mengelompokkan semua 

data, untuk memperoleh deskripsi menyeluruh 

perihal gambaran profesionalisme 

kependidikan dan makna sertifikasi bagi guru 

sebagai dampak sertifikasi guru dan dari 

subyek yang telah terkumpul 

2. Membaca dan mengingat 

data. 

Membaca  data secara keseluruhan berupa teks, 

dari hasil wawancara terhadap guru, membuat 
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catatan pinggir dan memberi batasan-batasan 

data yang dianggap penting serta membuat 

pengkodean data. 

3. Menggambarkan data. Membuat gambaran arti dan makna dari 

peristiwa yang diperoleh. 

4. Mengklasifikasi data. - Membuat daftar dari penemuan pernyataan-

pernyataan yang bermakna. 

- Mengelompokkan makna pernyataan yang 

terkumpul kedalam unit makna tertentu  

5. Interpretasi data. - Mengembangkan deskripsi tekstural 

(mengenai fenomena pengalaman apa yang 

terjadi).  

- Mengembangkan deskripsi struktural 

(bagaimana fenomena pengalaman itu 

terjadi).  

- Membuat deskripsi keseluruhan dari 

fenomena profesionalisme kependidikan 

dan makna sertifikasi bagi guru sebagai 

dampak sertifikasi guru dan dari subyek 

yang telah terkumpul. 

6. Visualisasi dan presentasi 

data. 

Memberi keterangan secara tertulis mengenai 

inti dari makna profesionalisme kependidikan 
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serta arti sertifikasi bagi guru sebagai dampak 

sertifikasi guru dan dari subyek yang telah 

terkumpul, dilengkapi dengan tabel 

pernyataan, dan unit-unit maknanya. 

Sumber: Engkus Kuswarno (2009) 

Analisis ini dilakukan karena ingin mengkaji dan menganalisa makna 

profesionalisme kependidikan dan makna sertifikasi bagi guru penerima 

sertifikasi di Singosari Kabupaten Malang. Penelitian ini dikaitkan dengan sebuah 

teori tentang interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert 

Mead yang berkaitan dengan diri memaknai sesuatu, di dalam penelitian ini 

nantinya akan terlihat bagaimana makna sertifikasi sendiri bagi guru. 

Secara rinci analisis data penelitian ini, berdasarkan pada penelitian 

fenomenologis menurut Creswell (dalam Kuswarno, 2009), sebagai berikut: 

1. Peneliti memulai dengan cara mendeskripsikan secara menyeluruh gambaran 

fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan, tentang makna sertifikasi bagi 

guru di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan perolehan tunjangan 

profesi pendidik bagi yang telah memenuhi persyaratannya dan perilaku-

perilaku yang muncul dari hal tersebut. 

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang 

bagaimana orang-orang memahami makna sertifikasi bagi guru dan perlakuan 

setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, pernyataan yang tidak relevan 

dihilangkan agar tidak mengalami penyimpangan, serta  mengembangkan 

rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. 
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3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit 

bermakna (meaning unit) tertentu, peneliti merinci unit-unit tersebut dan 

menuliskan sebuah penjelasan teks (textual description) tentang 

pengalamannya, termasuk contoh-contohnya secara seksama. 

4. Kemudian peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan menggunakan 

variasi imajinatif  (imaginative variation) atau deskripsi struktural (structural 

description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui 

perspektif yang divergen (divergent perspectives), mempertimbangkan 

kerangka rujukan atas gejala (phenomenon), dan mengkonstruksikan 

bagaimana gejala tersebut dialami. 

5. Peneliti kemudian membangun seluruh penjelasannya tentang makna dan 

esensi (essence) pengalamannya, dan mendapat pengertian yang lebih baik 

terhadap esensi dari pengalamannya. 

6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan 

pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Setelah 

semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya (composite  

description). Data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan teknik 

wawancara dan observasi dirangkum dan diklasifikasikan.  

3.9 Teknik Validasi Data 

 Humphrey (dalam Moustakes, 1994) memberikan contoh teknik validasi 

data ini dengan mengirimkan hasil penelitian kepada masing-masing subyek dan 

partisipan, kemudian meminta mereka untuk mengoreksi atau memberikan 

masukan. Pada prinsipnya, membangun kebenaran dan fenomena dalam  
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penelitian fenomenologi itu dimulai dari persepsi peneliti sendiri, sebagai orang 

yang membuat sintesis hasil penelitian. Berikut dibawah ini adalah cara-cara 

yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengasah intuisinya demi mencapai 

pemahaman yang hakiki. 

Peneliti melakukan refleksi diri terhadap makna dari peristiwa yang diamati,  

misalnya apakah ia memasukkan unsur emosi kedalamnya? 

a. Meminta pendapat dari orang luar penelitian (mereka yang tidak terlibat 

dalam seluruh proses penelitiannya). 

Peneliti meminta pendapat dari orang luar penelitian yang tidak terlibat 

dalam seluruh proses penelitian antara lain: pengawas sekolah dan 

pengurus koperasi guru. Berdasarkan latar belakang dari subyek 

penelitian. Mereka menyampaikan bahwa sertifikasi bagi guru telah 

menambah kesejahteraan bagi guru yang bersangkutan, yang dapat dilihat 

dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok individual, juga 

kebutuhan-kebutuhan sekunder. 

b. Membangun validitas inter subjektif.  

c. Memeriksa pemahaman dalam interaksi sosial, misalnya dengan orang 

ahli, dosen, teman sejawat, dan sebagainya. 

d. Meminta umpan balik dari subyek (Kuswarno, 2009). 

Setelah data wawancara dengan subyek diperoleh, peneliti melakukan 

umpan balik kepada subyek sekali lagi terkait dengan pemahaman subyek 

terhadap makna sertifikasi dan makna profesionalisme kependidikan. 




