
40 
 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Maksudnya penelitian terjun langsung ke 

lapangan untuk mencari data yang akurat mengenai apa yang diteliti. Lokasi 

penelitian berada di Jalan Gerilya AMD Pemurus RT. 19 Kelurahan Tanjung 

Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah memepelajari secara intensif 

latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada 

suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.
1
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 

merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku presepsi, motivasi, 

tindakan,dan lain-lain. 

 

 

 

 

                                                             
1Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 1997), h. 8. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di PAUD Terpadu Ar-Rahman Banjarmasin. 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B Paud Terpadu 

Ar-Rahman berjumlah 34 orang anak 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi guru 

dalam mengembangkan rasa percaya diri pada anak kelompok B di PAUD 

Terpadu Ar-Rahman melalui seni musik perkusi. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua, terdiri dari data 

pokok dan data penunjang, yaitu sebagai berikut: 

a. Data pokok 

Data pokok/primer yaitu berupa data hasil observasi dan wawancara 

mendalam dengan responden dan informan. Data yang digali dalam 

penelitian ini berkaitan dengan implementasi seni musik perkusi dalam 

mengembangkan rasa percaya diri anak kelompok B PAUD Terpadu 

Ar-Rahman Banjarmasin yang terdiri dari tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan evaluasi serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat dalam implementasi seni musik perkusi dalam 

mengembangkan rasa percaya diri anak kelompok B Paud Terpadu 

Ar-Rahman Banjarmasin. 



42 
 

b. Data penunjang 

Data yang merupakan data pelengkap yang bersifat mendukung data 

pokok. Data ini meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, meliputi: 

sejarah singkat berdirinya PAUD, letak geografis PAUD, keadaan PAUD, 

kondisi peserta didik, kondisi tenaga pendidik dan kependidikan, kondisi 

sarana prasarana. 

2. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh 

sumber data yang meliputi: 

a. Responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti untuk kepentingan penelitian yaitu guru kelompok B 

yang berjumlah 2 orang dan anak-anak kelompok B. 

b. Informan yaitu orang-orang yang membantu dalam memberikan 

informasi yang berkaitan dengan data yang digali, meliputi kepala 

sekolah, tata usaha, dan seluruh pihak yang bisa memberikan 

informasi terkait dengan penelitian. 

c. Dokumen yaitu data yang diperoleh dari hasil catatan maupun arsip 

yang berkaitan dengan data yang diperlukan, terutama data 

penunjang, meliputi profil sekolah dan pembagian tugas guru di 

PAUD Terpadu Ar-Rahman Banjarmasin. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan beberapa 

teknik yaitu: 
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1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung.
2
 observasi ini menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data yang direncanakan dan dicatat secara sistematis. Yang di 

amati yaitu guru kelompok B dan anak kelompok B PAUD Terpadu 

Ar-Rahman Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam 

pengumpulan informasi atau data. Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi wawancara. Teknik 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
3
 Dalam teknik ini, peneliti mengadakan tanya jawab langsung 

kepada kepala sekolah, guru kelompok B, anak kelompok B PAUD Terpadu 

Ar-Rahman Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memeroleh data hasil 

perkembangan selama proses kegiatan berlangsung. Dokumentasi dapat 

                                                             
2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 168. 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2009), h. 231. 
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berupa foto, maupun rekap data sekolah yang dilihat untuk melengkapi 

laporan untuk berkas peneliti. 

Tabel III 

Matriks Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen 

 

No  Data  Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1 Data Pokok yaitu 

a. Implementasi Seni 

Musik Perkusi Dalam 

Mengembangkan Rasa 

Percaya Diri Anak 

Kelompok B Paud 

Terpadu Ar-Rahman 

b. Faktor pendukung dan 

faktor penghambat 

dalam imlementasi 

Seni Musik Perkusi 

Dalam 

Mengembangkan Rasa 

Percaya Diri Anak 

Kelompok B Paud 

Terpadu Ar-Rahman 

 

1. Guru 

2. Kepala 

sekolah 

 

 

 

 

1. Anak  

2. Guru  

 

 

1. a. Observasi 

  b. wawancara  

  c. Dokumentasi 

 

 

 

2. Wawancara 

 

 

 

1.a.Panduan 

observasi 

 b.panduan 

wawancara 

 c. dokumenter 

2.Panduan 

wawancara 

2 Data Penunjang yaitu data 

tentang latar belakang 

objek penelitian:  

a.  Letak geografis dan 

sejarah singkat berdirinya 

PAUD Terpadu 

Ar-Rahman Banjarmasin. 

b. Keadaan guru, peserta 

didik, dan staf tata usaha 

c. Keadaan sarana dan 

prasarana 

d. Rekaman nilai dalam 

aspek perkembangan 

1. Kepala 

sekolah 

2. Staf 

Tata 

Usaha 

 

 

 

1. Wawancara 

 

 

 

2. Dokumentasi 

 

1. Pedoman 

wawancara 

2. dokumenter 

  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik Pengolahan dan analisis data merupakan bagian yang amat 

penting dalam suatu karya ilmiah, Analisa data adalah mengelompokkan, 
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membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga 

mudah untuk dibaca. Karena dengan pengolahan data dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data 

kualitatif model Miles Huberman terdapat tiga tahap yaitu: 

1. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan 

terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun 

penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di 

lapangan yang jumlahnya mungkin sangat banyak. 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan
4
 

2. Penyajian data, yaitu mendisplay data dalam bentuk tabel, grafik dalam 

penelitian kualitatif, sedang dalam penelitian kualitatif data disajikan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya sehingga memudahkan untuk dipahami dan merencanakan 

kerja selanjutnya  

3. Verification, yaitu memberikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan 

awal yang masih bersifat sementara dan akan berkembang jika berada di 

lapangan bagi penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian 

kuantitatif, 

                                                             
4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ( Bandung: Alfabeta. 
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Kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Menganalisa data tersebut. Dalam hal ini metode analisa data yang digunakan 

adalah analisis nonstatistika. Analisis nonstatistika ini sesuai untuk data 

kualitatif. Analisis ini tidak dilakukan perhitungan statistik dan kegiatan 

analisis dengan cara ini dilakukan dengan membaca data yang telah diolah.
5
 

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Mengecek keabsahan data agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. 

Upaya yang dilakukan untuk melakukan keabsahan data ini penelitian 

menggunakan teknik triangulasi. 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori.
6
 

Triangulasi dengan memanfaatkan penelitian untuk mengecek kembali derajat 

kepercayaan data. Hal ini dilakukan penelitian dengan cara mengonsultasikan 

hasil penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara membandingkan 

data hasil wawancara dengan pengamatan, apa yang dikatakan dengan situasi 

penelitian sepanjang waktu, pandangan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat, serta membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumentasi yang terkait. 

                                                             
5Ibid, h. 338-345. 

 
6Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan...................., h. 338 
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Triangulasi dengan metode dilakukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan 

penelitian atau pengamatan lain untuk pengecekan kembali data. Triangulasi 

dengan teori dilakukan dengan mengurangi pola, hubungan, dan menyertakan 

penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari penjelasan pembanding. 

Mengumpulkan data dari teori berbagai sumber tidak dengan sendirinya 

memberikan gambaran yang sempurna tentang masalah yang dialami peneliti. 

Selain itu melalui teknik triangulasi dapat ditemukan adanya perbedaan 

informasi terhadap data yang disampaikan oleh informan. Dengan adanya 

triangulasi ini tidak hanya menilai kebenaran data, akan tetapi juga dapat 

mengecek validitas mengenai data tersebut, maka dengan data yang ada akan 

memberrikan kemungkinan bahwa kekurangan informasi yang pertama dapat 

menambah kelengkapan dari data yang sebelumnya.  

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara check, chek-recheck dan 

cross-check.
7
 

a. Check, dalam hal ini dilakukan mengecek kebenaran datatertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase 

penelitian di lapangan, pada waktu berlainan dan sering menggunakan 

metode yang berlainan.  

                                                             
7Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. (Bandung: Tarsito, 2003), h. 116. 



48 
 

b. Check-recheck, dalam hal ini cek-ricek dilakukan pengulangan kembali 

terhadap informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, sumber data, 

waktu maupun setting. 

c. Cros-check, dalam hal ini dilakukan checking antara metode 

pengumpulan data-data yang diperoleh dari dat a wawancara dipadukan 

dengan obseervasi dan sebaliknya.  

Tujuan dari teknik triangulasi ini adalah membandingkan informasi yang 

telah didapatkan peneliti tentang hal yang sama yang diperoleh dari 

berbagai pihak yang ada, supaya ada dukungan dari data yang dibuktikan. 

Melalui cara ini juga dapat mengantisipasi dari berbagai pandangan 

maupun bahaya datang dari subyektifitas. 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam rangka mengadakan penelitian ini penulis menggunakan prosedur 

atau tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Penjajakan pendahuluan kelokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

c. Membuat desain proposal skripsi 

d. Mengajukan desain proposal skripsi ke Biro Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk 

mendapatkan persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 
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a. Setelah judul disetujui, mengadakan seminar proposal 

b. Revisi desain proposal 

c. Memohon surat riset  

d. Menyiapkan instrumen pengumpulan data 

3. Tahap pelaksanaan  

a. Melakukan observasi dan wawancara dengan informan 

b. Pengumpulan data 

c. Pengolahan data dan analisis data yang terkumpul, dilanjutkan 

dengan menuangkan hasil penelitian kedalam naskah dan 

melaporkan skripsi sambil berkonsultasi 

4. Tahap akhir 

a. Penyusunan laporan penelitian 

b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan 

disetujui 

c. Diperbanyak dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan 

dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 


