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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adapun pengertian 

kualitatif merupakan penekanan pembentukan teori berdasar data lapangan 

atau teori induktif. Penelitian ini mengontruksi teori sesuai dengan cara 

pandang atau pola perilaku masyarakat yang menjadi pusat penelitian. 1 

Menurut Sugiono dalam buku metode penelitian kualitatif teori dan 

praktik karya Imam Gunawan.2 Terdapat tiga tahap utama terhadap 

penelitian kualitatif yaitu: 

1. Tahap deskriptif atau tahap orientasi, ditahap ini peneliti 

mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, daan dirasakan, 

kemudian peneliti baru mendata sepintas tentang informasi 

yang diperoleh. 

2. Tahap reduksi, ditahap ini peneliti mereduksi segala informasi 

yang diperoleh pada tahap pertama untuk mefokuskan pada 

masalah tertentu. 

3. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang 

telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan 

analisis secara mendalam tentang fokus masalah.  

                                                           
     1 Nawari Ismail, “Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu”. 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal  
     2 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”. (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,2016) hal. 107-108 



 

 

26 

4. Hasilnya adalah tema yang dikontruksi berdasarkan data yang 

diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori 

baru. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan pada 

tema penelitian ini membutuhkan interaksi intensif dengan setingg dan 

subyek penelitian supaya peneliti mendapatkan subyek yang natural.3 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di TK ABA Gendingan 

Yogyakarta.  peneliti memilih TK ABA Gendingan dikarenakan TK ini 

salah satu sekolah milik amal usaha Muhammadiyah sudah pasti dalam 

TK ini mengajarkan tentang nilai-nilai Islam di dalam pembelajaran. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan berupa orang atau informan. 

Yang mana informan sangat diperlukan dalam sebuah penelitian 

karena merupaakan sumber dari data yang penting. Dalam penelitian 

kualitatif ini subyek peneliti juga disebut dengan sampel. Yang 

dimaksudkan sampel oleh peneliti adalah berupa purposive atau seleksi 

berdasarkan suatu kiteria dan bukan berupa random atau probabilitas. 

Akan tetapi penggunaan sample bukan untuk memperoleh generalilasi 

sebagaimana dalam penelitian kualitatif.4 Penelitian ini akan meneliti 

sebagian dari populasi, maka penelitian ini disebut penelitian sample. 

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  

                                                           
     3 Nawari Ismail, “Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu”. 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal 86 
     4 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu. 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal 87 
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Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sample. Yang dimaksud dengan 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian 

sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.5 

1. Subyek kepala sekolah 

a. Mengawasi penerapan nilai Islam pada siswa. 

b. Memahami pentingnya penerapan nilai Islam pada siswa 

2. Subyek guru TK: 

a. Mengikuti perkembangan kecerdasan spiritual siswa. 

b. Mengajarkan materi tentang nilai Islam kepada siswa. 

c. Memahami pentingnya nilai Islam bagi siswa 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa pengamatan dan wawancara secara mendalam.6 

1. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan digunakan untuk memperoleh data 

tentang cara guru taman kanak-kanak menerapkan materi 

Pendidikan Islam kepada anak usia dini. Adapun jenis 

pengamatan yang peneliti gunakan adalah dengan pengamatan 

terlibat pasif dan semi-aktif. Pengamatan pasif berarti peneliti 

tidak terlibat dalam kegiatan subyek penelitian dan tidak 

memalukan suatu interaksi. Yang mana peneliti hanya sebatas 

                                                           
     5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hal 174 

     6 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu. 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hal. 90-94 
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hadir maupun datang di tempat kegiatan oleh subyek 

penelitian.7 

2. Wawancara Mendalam 

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam yang 

akan dilakukan dengan (1) kepala sekolah taman kanak-kanak 

aisyiyah bustanul athfal Gendingan Yogyakarta (2) guru 

pengampu siswa.  

Wawancara mendalam yang dilakukan kepada guru 

taman kanak-kanak berfungsi untuk mendapatkan informasi 

tentang gambaran umum penerapan nilai pendidikan Islam 

yang diterapkan kepada siswanya berupa nilai  

Islam yang seperti apa saja, pandangan tentang 

penerapan pendidikan Islam sejak dini mungkin kepada siswa. 

Strategi yang digunakan guru dalam memberikan pendidikan 

nilai Islam pada anak usi dini, dan bagaiman bentuk-bentuk dan 

prosesnya dalam menanamkan nilai Islam pada anak usia dini 

oleh guru taman kanak-kanak. 

Wawancara mendalam ini dilakukan kepada guru 

pengajar di taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal 

Gendingan Yogyakarta yang mengajarkan pendidikan nilai 

Islam kepada siswanya. Wawancara dilakukan agar peneiliti 

mengetahui setrategi apa saja yang dilakukan oleh guru taman 

kanak-kanak, sehingga siswa yang merupakan anak usi dini 

                                                           
     7 ibid. 
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dapat menagkap maksud dari penanaman Islam yang di 

sampaikan oleh guru.  

Wawancara mendalam yang peneliti lakukan kepada 

siswa taman kanak-kanak yang mendapatkan pengajran 

Pendidikan Islam. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan 

informasi tentang penerapan nilai Islam pada siswa mampu di 

dipahami maupun diterapkan pada anak usia dini khususnya di 

taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan 

Yogyakarta.Wawancara mendalam yang peneliti lakukan 

tersebut nantinya mampu memperoleh informasi tentang apa 

saja strategi yang dilakukan oleh guru taman kanak-kanak 

dalam penanaman nilai Pendidikan Islam kepada anak usia dini 

khususnya di taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal 

Gendingan Yogyakarta. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang 

memeiliki nilai sejarah yang terkait dengan tema penelitian. 

Penelitian harus mengemukakan bentuk dokumen yang akan 

dilacak untuk mendapatkan data, dokumen dibagi menjadi dua 

yaitu: dokumen resmi dan tidak resmi. 

Dokumen resmi yaitu, dokumen yang diterbitkan oleh 

Lembaga atau instansi tertentu. Dokumen resmi dapat dipilah 

kedalam dokumen resmi yang bersifat terbuka dan tertutup. 

Dokumen resmi terbuka yaitu, dokumen resmi yang dapat 
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diakses dan terbuka bagi public untuk pemanfaatannya adapun 

dokumen resmi tertutup yaitu, dokumen resmi yang tidak atau 

setidak-tidaknya dalam jangka waktu tertentu tidak dapat 

diakses oleh public karena adanya kerahasiaan data yang 

berkaitan dengan Lembaga atau kepentingan public yang 

sangat peka. 

 

E. Definisi Konsep dan Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 3 konsep penelitian yang perlu di 

peroleh oprasionalkan oleh peneliti yaitu: (1) Strategi guru taman 

kanak-kanak (2) penanaman Pendidikan Islam dan (3) Pada anak usia 

dini. 

F. Analisi Data 

Fokus penelitian yang peneliti ambil tentang” Startegi Guru TK 

Dalam Menanamkan Nilai Islam Pada Anak Usia Dini Studi Kasus TK 

ABA Gendingan”. Dalam penelitian yang peneliti ambil, bawasana 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara 

secara mendalam, pengamatandan dokumentasi. Adapun analisis data 

yang peneliti ambil menggunakan pendekatan kulaitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data yaitu untuk memilih dan menyederhankan 

data kasar yang muncul di lapangan, maksudnya adalah 

untuk menajamkan, menglarifikasikan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak perlu dan mengorganisir 
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sehingga interpresentasi data dapat dilakukan dengan 

mudah oleh peneliti. 

2. Penyajian data adalah penyajian data yang digunakan untuk 

menyajikan sekumpulan data/informasi sistematis agar 

mudah di pahami secara utuh. 

3. Verifikasi data adalah menarik kesimpulan didasarkan pada 

hasil pembahasan dan analisis dengan memperhatikan 

problem dalam penelitian sehingga penelitian dapat 

memberikan arti penting dalam temuannya.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2009) hal 246-

252 


