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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualita tif deskriptif,  

yaitu suatu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena dan gejala segala sesuatu  yang dialami oleh subjek penelitian 

berupa perilaku, tindakan, persepsi, motivasi,  secara menyeluruh/ holistik 

dengan cara deskripsi atau pemaparan dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada konteks  alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilm iah. Dalam  

hal ini adalah konteks implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual yang diterapkan di TK Aisyiyah I dan TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto yang merupakan fenomena yang terjadi di 

lapangan  

Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual yang dipraktekkan di TK Aisyiyah I dan TK Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto merupakan realitas sosial yang bersifat 

konstektual, maka tafsiran - tafsiran kualitatif perlu dilakukan untuk memberi 

gambaran secara integrativ pelaksanaan pembelajaran tersebut, dengan 

demikian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.  

(Creswell, 2013). Implementasi penelitian ini memperoleh informasi dan 

pemahaman yang holistik mengenai kompleksitas (keragaman) yang ada 

dalam interaksi manusia, dalam hal ini penelitian akan memperoleh informasi 

dan data yang komprehensif mengenai interaksi guru dan murid dalam  
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pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di 

TK Aisyiyah I dan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto  

B. Jenis Penelitian  

Berdasarkan pada pendekatan penelitian kualitatif diatas maka jenis 

penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. 

Penelitian dengan studi kasus berusaha mendiskripsikan, menggambarkan 

dan menjelakan suatu latar objek  atau suatu peristiwa tertentu secara 

mendalam dan apa adanya. Menurut Yin (2002) , studi kasus merupakan 

strategi atau cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan how dan why. 

Dalam hal ini peneliti  mendiskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan 

secara mendalam dan apa adanya fenomena bagaimana implementasi 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual,  dasar 

pembelajaran nilai-nilai moral dan keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral 

dengan pendekatan spiritual  dalam membentuk karanter anak di Taman 

Kanak-kanak Aisyiyah I  dan Taman Kanak-kanak Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

Peneliti menggunakan studi kasus dalam mengkaji  implementasi 

pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I 

dan TK Universitas Muhammadiyah  Purwokerto sebagai berikut : 1) studi 

kasus dapat memberikan informasi yang berguna dan mendalam  mengenai 

hubungan antara variabel satu dengan variabel la in dan juga proses-proses 

yang memerlukan penjelasan mendalam, 2) studi kasus memberikan 

kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar 

mengenai perilaku manusia,  3) studi kasus dapat memberikan data dan 
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temuan yang berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan 

bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka 

pengembangan ilmu-ilmu sosial.  

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian dalam penelitian merupakan hal terpenting 

dalam proses penelitian, karena dari sumber data yang akurat maka akan 

diperoleh data yang akurat pula. Sumber data dalam penelitian  ini terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

merupakan sumber data yang mengetahui secara langsung pelaksanaan 

pembelajaran nilai-nilai moral  dengan pendekatan spiritual (informan kunci/ 

key informan), yaitu kepala TK dan guru di TK Aisyiyah I (3 orang) dan 

kepala TK serta  guru TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto (3 orang). 

Disampimg itu untuk melengkapi data yang diperlukan,  sum ber data juga 

diperoleh dari walimurid anak TK Aisyiyah I (3 orang) dan walimurid TK 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (3 orang) Sedangkan data  sekunder 

merupakan data yang diambil dari tela’ah dokumen-dokumen yang terkait 

dengan penerapan pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual 

yang berupa catatan harian perilaku anak, buku laporan prestasi anak serta  

dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian. 

D. Valid itas Data 

Validitas/ keabsahan data menggunakan triangulasi data, hal tersebut 

dikarenakan karakteristik penelitian merupakan penelitian yang bersifat 

dekripitif kualitatif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Creswell (2014), 

saya memang merekomendasikan digunakan beragam strategi validitas 
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karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menilai 

keakuratan hasil penelitian serta mayakinkan pembaca akan akurasi tersebut, 

adapun diantara strategi validitas yang mudah digunakan adalah 

mentriangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan 

memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan 

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. 

Arikunto (2006), triangulasi yaitu teknik penyilangan informasi yang 

diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah saja  

yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian.  

E. Kehadiran Peneliti  

Kahadiran peneliti dalam proses penelitian kualitatif merupakan hal 

penting untuk memperoleh data yang akurat, apa adanya dan mendalam, oleh 

karena itu peneliti langsung hadir  dan berada di lokasi penelitian dan melihat 

proses pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan spiritual yang 

dipraktekkan guru di kelas. Hal tersebut diharapkan data yang diperoleh 

semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Rianto, 2002), 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualita tif, kehadiran peneliti 

sendiri di lokasi penelitian merupakan alat pengumpulan data utama, 

sehingga keberadaannya menjadi hal utama dalam proses penelitian. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti langsung hadir di lokasi penelitian di 

TK Aisyiyah 1 dan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk 

melihat secara langsung  implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan 

pendekatan spiritual.  
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F. Teknik Pegumpulan Data 

1. Observasi atau pengamatan. 

Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data  

penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperhatikan fenomena di 

lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrument atau 

perangkat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah, dalam hal ini untuk 

memperoleh data  penelitian yang diperlukan. Arikunto (2002) 

menyatakan dalam menggunakan metode observasi cara yang paling 

efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument penelitian. Instrumen observasi menjadi pedoman 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehinngga data 

diperoleh dengan lengkap dan akurat. Format yang disusun berisi item-

item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan terjadi dalam 

latar/ objek penelitian. 

Teknik observasi yang digunakan  dimaksudkan untuk melihat dari 

dekat implementasi pembelajaran nilai-nilai moral dengan pendekatan 

spiritual di TK Aisyiyah I dan TK Universitas Muhammadiyah  

Purwokerto, dari mulai perencanaan pembelajaran nilai-nilai moral 

dengan pendekatan spiritual yang diterapkan, pelaksanaan pembelajaran 

di kelas, proses dan evaluasi pembelajaran serta kerjasama dengan wali 

murid 

2. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data  

dalam penelitian kualita tif  bahkan merupakan metode pengumpulan data 
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yang utama dalam penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2015), 

metode wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan atau data 

yang diperlukan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan 

orang yang diwawancarai dengan berpedoman pada instrument 

wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggali data tentang implementasi pembelajaran nilai-nilai moral 

dengan pendekatan spiritual, dasar pembelajaran nilai-nilai moral dan 

keunggulan pembelajaran nilai-nilai moral dalam membentuk karakter 

anak di  TK Aisyiyah I dan TK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Dokumentasi.  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Dengan kata lain dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menggali data mengenai hal-hal a tau variabel yang 

terkait dengan penelitian yang berupa dokumen catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah dan agenda atau lainnya yang terkait dengan 

penelitian. Menurut  Creswell (2014), selama proses penelitian, peneliti 

juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualita tif. Dokumen itu 

bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) 

ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail)”. 

Dokumen yang digunakan  merupakan tulisan dan catatan 

peristiwa yang terkait dengan implementasi pembelajaran nilai-nilai 
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Temuan 
akhir 

Analisis 

Temuan kasus 2  

moral dengan pendekatan spiritual di TK Aisyiyah I dan TK UMP   

Purwokerto dalam bentuk catatan harian perilaku anak, buku prestasi 

anak dan dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan hal penting dalam suatu proses penelitian. 

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus ,  

Menurut (Creswell, 2009) , analisis data merupakan proses berkelanjutan 

yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data yang diperoleh, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis yang terkait dengan fokus 

penelitian, mengumpulkan data, mengkatagorisasikan data dan menulis 

catatan singkat hasil penelitian yang selanjutnya dilaporkan sebagai hasil 

penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2014), bahwa analisis data  

penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan dilakukan oleh peneliti yaitu : l) reduksi data (data 

reduction), 2) penyajian data (data displays), 3) penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing). Secara terperinci proses analisis data di dua lokasi 

penelitian disajikan dalam tabel 2 berikut ini:  

Tabel 2. Proses Analisis Data 

            

                                                                        

        

    

Kasus 2 : TK UMP 
Purwokerto 

Temuan kasus 1 
Kasus 1 : TK Aisyiyah 1 
Purwokerto 


