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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian studi eksplorasi tentang implementasi nilai-nilai COIS pada pribadi 

guru YPII Semarang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan pengambilan 

data dilakukan dengan kualitatif menggunakan Focus Group Discussion (FGD). 

FGD adalah akronim kata dalam bahasa Inggris dengan kepanjangan Focus Group 

Discussion dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Diskusi Kelompok 

Terarah. FGD merupakan suatu teknik atau metode pengumpulan data kualitatif yang 

dilakukan melalui diskusi kelompok dengan fokus permasalahan tertentu. 

Metode FGD ini memiliki kelebihan dapat memberikan kemudahan dan 

peluang bagi peneliti untuk menjalin sikap keterbukaan, kepercayaan, dan lebih 

memahami persepsi, sikap, serta pengalaman konkret dari responden/peserta diskusi.  

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dimaksud adalah permasalahan yang akan diteliti atau 

suatu kegiatan tertentu yang menjadi pokok perhatian untuk diteliti. Obyek penelitian 

ini adalah evaluasi eksploratif implementasi nilai-nilai COIS pada pribadi guru YPII 

Semarang. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian melalui model FGD ini adalah guru-guru SD, SMP, dan 

SMA Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, Semarang. Peneliti menggunakan 

key informan agar mendapatkan data yang akurat dalam penelitian. Oleh karena itu 
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Key informan yang dipakai peneliti adalah Kepala Sekolah, Tim Kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum, Guru Kesiswaan, guru agama, guru bidang studi, dan guru kelas 

untuk kelas SD di sekolah-sekolah Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia di 

Semarang. 

3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian 

melalui observasi dan FGD. Data primer tersebut didapat dari guru-guru SD, SMP, 

dan SMA YPII Semarang dalam mengimplementasikan nilai-nilai COIS yang telah 

dilakukan.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui berbagai sumber yaitu dari Buku Renstra YPII, Buku Pedoman Kesiswaan 

yang disusun oleh Tim Kesiswaan, catatan refleksi tertulis dari beberapa guru, 

dokumen rapat evaluasi guru tentang pemahaman nilai-nilai COIS, hasil analisis 

angket implementasi nilai-nilai COIS pada guru-guru YPII, dan dokumentasi-

dokumen. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, seperti Rencana Strategi 
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Pendidikan YPII, silabus, buku kesiswaan, dan jawaban pertenyaan refleksi guru. 

Dalam hal ini peran dokumen juga cukup besar, karena melalui dokumen tersebut 

dapat membantu melengkapi data-data yang diperlukan.  

2. Observasi langsung 

Melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Tujuan observasi 

yaitu untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang tejadi dalam kegaiatan guru, seperti 

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas 

tersebut, dan makna berbagai peristiwa. Mengamati bagaimana guru-guru 

mengimplementasikan nilai-nilai COIS di dalam proses berinteraksi dengan seluruh 

komponen pendidikan. 

2.4.3. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi terarah merupakan suatu metode 

pengumpulan data atau informasi mengenai masalah yang spesifik yaitu 

implementasi nilai-nilai COIS. Teknik FGD diperlukan dalam pengumpulan data ini 

agar guru-guru dibebaskan untuk saling berdiskusi secara jujur, terbuka tanpa ada 

rasa takut dan kuatir dalam mengungkapkan pendapatnya. Semua peserta diberikan 

kesempatan yang sama sehingga juga dapat saling berinteraksi, mengajukan 

pertanyaan, dan memberikan tanggapan secara terbuka.  

1. Pelaksanaan FGD. Untuk pengambilan data, FGD dilakukan dalam 3 sesi 

dimana dalam setiap sesi dipandu oleh seorang moderator yang mendorong 

peserta diskusi untuk berani berbicara secara terbuka dan jujur dari masalah 

yang penting berhubungan dengan implementasi nilai-nilai COIS dalam pribadi 
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guru. Diskusi pertama diikuti oleh 7 orang guru SMP Kebon Dalem, diskusi 

kedua diikuti 7 orang guru SD Kebon Dalem dan Kebon Dalem 2, dan diskusi 

ketiga diikuti oleh 5 orang guru SMA Kebon Dalem. Kemudian dari setiap 

diskusi juga dibantu oleh seorang fasilitator yang bertugas untuk membuat 

catatan selama diskusi berlangsung.  

2. Waktu dan tempat pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD dilakukan pada 

waktu dan tempat yang telah disepakati bersama Yayasan dan Sekolah: 

1) Waktu FGD akan berlangsung selama 60 – 90 menit untuk masing-

masing kelompok. 

2) Tempat FGD dilaksanakan di SD Kebon Dalem, Jl. Gang Pinggir no. 62, 

Semarang, merupakan tempat yang cukup efektif karena dalam situasi 

liburan bagi anak-anak. Selain itu jarak cukup strategis bagi guru-guru 

untuk sampai di lokasi.  

3) Peserta FGD dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok guru-guru SD, 

SMP, dan SMA YPII Semarang, dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling digunakan dengan tujuan agar 

perwakilan guru-guru tersebut yang mampu berperan secara kritis. 

Sedangkan guru-guru yang dipilih adalah guru-guru yang menjadi kunci 

dan berperan dalam implementasi nilai-nilai COIS, seperti Kepala 

Sekolah, Tim Kepala Sekolah, guru Kesiswaan, guru Agama, guru kelas 

bagi kelas kecil SD. 
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2.4.3.1. Teknik Analisis Data.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metodologi 

kualitatif. Melalui prosedur metode kualitatif ini dengan menganalisa hasil FGD 

yang dibuat dalam bentuk tabel dan menghasilkan data deskriptif implementasi COIS 

pada guru-guru, faktor pendukung dan penghambat, serta analisis implementasi nilai-

nilai COIS tersebut.  
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