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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana 

menurut Moleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Haris 

Herdiansyah, 2010: 9). 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung baik pada 

kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Selain melakukan observasi, peneliti 

juga melakukan wawancara dengan edukator kelas multi usia 1 dan 2, multi 

usia prep dan 1, kelas 4, serta kepala sekolah SD Tumbuh 2 Yogyakarta. 

Wawancara dilakukan di lingkungan sekolah, dengan tujuan mengetahui lebih 

mendalam mengenai pendidikan multikultural yang diterapkan di SD 

Tumbuh 2 Yogyakarta. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai sosialisasi nilai-nilai keberagaman sebagai wujud 

pendidikan multikultural, dilaksanakan di Sekolah Dasar Tumbuh 2 

Yogyakarta. Di mana sekolah tersebut telah menerapkan pendidikan 

multikultural dalam muatan lokalnya, SD Tumbuh 2 juga telah memiliki kelas 
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multi usia yang tergolong belum banyak sekolah dasar yang menyediakannya. 

Latar belakang siswa-siswinya yang beragam, tidak hanya berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia, namun juga merupakan keturunan warga asing 

seperti Jerman, Inggris, Amerika, Korea dan Jepang. 

 

C. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian Sosialisasi Nilai-nilai Keberagaman 

sebagai Wujud Pendidikan Multikultural di SD Tumbuh 2 Yogyakarta, 

dimulai dari review literatur, penyusunan dan revisi proposal, perizinan, 

observasi, pengumpulan data, analisis data sampai penyusunan laporan  akan 

digambarkan melalui tabel kegiatan penelitian berikut ini. 

 

Kegiatan Bulan ke- 
1 2 3 4 5 6 7 

Penyusunan dan 

Revisi Proposal 

       

Observasi dan 

Pengumpulan Data 

       

Analisis Data        

Penyusunan Laporan         

 

Tabel 1. Kegiatan Penelitian 
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D. Teknik Pemilihan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut dianggap yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono, 2009: 218-219). 

Adapun kriteria informan yang akan dipilih disesuaikan dengan tujuan 

penelitian yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pendidikan multikultural, 

dalam hal ini adalah pendidik serta kepala sekolah. Pemilihan informan 

tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan 

mendalam mengenai pendidikan multikultural yang ada di SD Tumbuh 2 

Yogyakarta. Terdapat tujuh orang informan yang terdiri dari enam edukator 

dan kepala sekolah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Cartwright & Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu 

proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari observasi adalah 

adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung 
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oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pada 

dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan 

(site) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu 

yang terlibat dalam lingkungan tersebut berserta aktivitas dan perilaku 

yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu 

yang terlibat tersebut (Haris Herdiansyah, 2010: 131-132). 

Peneliti sebelumnya telah melakukan observasi sederhana untuk 

mengumpulkan data awal sebagai gambaran secara umum, selanjutnya 

peneliti melakukan observasi secara sistematis dengan pengamatan yang 

lebih mendalam pada kegiatan yang berkaitan dengan penanaman nilai-

nilai multikultural yang ada di SD Tumbuh 2 Yogyakarta secara berkala. 

Baik kegiatan di dalam maupun di luar kelas yang dilakukan oleh edukator 

dan siswa SD Tumbuh 2 Yogyakarta, khususnya pada kelas multi usia 1 

dan 2 serta kelas 4. 

2. Wawancara 

Peneliti dalam hal ini, menggunakan wawancara semi terstruktur. 

Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menyertakan pedoman 

wawancara dengan menentukan urutan pertanyaan. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan wawancara konvensional yang informal, di mana proses 

wawancara ini didasarkan penuh pada perkembangan pertanyaan secara 

spontan dalam interaksi yang berlangsung. Peneliti melakukan wawancara 

dengan edukator yang berkaitan langsung dalam proses penanaman nilai-

nilai keberagaman pada SD Tumbuh 2 Yogyakarta yaitu pada kelas multi 
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usia prep dan 1, multi usia 1 dan 2, serta kelas 4. Peneliti juga melakukan 

wawancara dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah sebagai pembuat 

kebijakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketse, 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2011: 240). 

Peneliti menggunakan dokumen yang berhubungan dengan 

penanaman nilai-nilai multikultural di SD Tumbuh 2 Yogyakarta 

diantaranya mengenai tata tertib sekolah, visi dan misi, serta peraturan 

sekolah. Peneliti juga menggunakan data siswa dan warga sekolah yang 

berkaitan dengan nilai-nilai multikultural seperti jenis kelamin dan latar 

belakang agama. 

 

F. Validitas Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
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penelitian. Dalam menguji kredibilitas data dan kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck (Sugiyono, 2011: 267-276). 

Peneliti dalam hal ini melakukan perpanjangan pengamatan serta 

peningkatan ketekunan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid. 

Perpanjangan pengamatan membuat peneliti mengenal lebih dalam informan 

sehingga semakin terbuka dan saling percaya. Peneliti juga menggunakan 

triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan 

dokumen sekolah yang berkaitan dengan pendidikan multikultural serta 

membandingkan jawaban informan satu sama lain. Selanjutnya, peneliti 

melakukan membercheck dengan mendiskusikan temuan peneliti kepada 

pemberi data untuk melengkapi hasil penelitian mengenai data yang perlu 

ditambahkan atau tidak perlu dicantumkan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data model interaktif 

Miles dan Huberman. Teknik analisis data model interaktif menurut Miles 

dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan (Haris 

Herdiansyah, 2010: 164-179). 

1. Pengumpulan data 

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan 

sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. 
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Pada awal penelitian peneliti telah melakukan observasi sebagai perolehan 

gambaran sekilas tentang pendidikan multikultural yang ada di SD 

Tumbuh 2 Yogyakarta. Observasi awal tersebut bertujuan sebagai 

pendekatan dan menjalin hubungan dengan subyek penelitian dalam hal ini 

adalah pihak SD Tumbuh 2 Yogyakarta. Setelah observasi awal tersebut, 

peneliti melakukan pengumpulan data dalam jangka waktu yang relatif 

panjang dengan dilengkapi pedoman wawancara guna menggali informasi 

yang dibutuhkan secara mendalam. 

2. Reduksi data 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk 

tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil 

observasi, hasil studi dokumentasi dan/atau hasil dari FGD diubah 

menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing. 

3. Display data 

Pada prinsipnya, display data adalah mengolah data setengah jadi 

yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema 

yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) ke 

dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah 

dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema 

tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut 

dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode (coding) dari 

subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya 
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telah dilakukan. Jadi, secara urutan terdapat tiga tahapan dalam display 

data, yaitu kategori tema, subkategori tema, dan proses pengodean. 

Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan terkait satu sama lain. 

4. Kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang paling akhir 

dalam suatu penyusunan atas laporan penelitian. Penarikan kesimpulan 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-

pola penjelasan, alur sebab akibat atau suatu proposisi. Penarikan 

kesimpulan dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang diajukan sebelumnya. Kesimpulan tersebut kemudian 

diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. Kesimpulan dalam rangkaian analisis data 

kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman secara esensial berisi 

tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada 

tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai 

dengan quote verbatim wawancaranya. 

 
 

 

 

Bagan 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan Data Penyajian Data 


