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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi 

di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011, hlm. 12) bahwa 

“metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”. 

Selanjutnya Putra dan Lisnawati (2012, hlm. 28) menyebutkan “desain penelitian 

kualitatif biasanya bersifat global, tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel”. 

Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan 

penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan 

terbuka. 

B. Metode Penelitian 

Arikunto (2010, hlm. 203) menerangkan bahwa metode penelitian adalah “cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”, sedangkan 

Alwasilah (2009, hlm. 149) mengungkapkan bahwa, “metode penelitian merupakan 

alat atau cara untuk menjawab pertanyaan penelitian”. Dengan demikian metode 

penelitian merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab 

serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. 

1. Metode Deskriptif 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang 

dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Arikunto (2010, hlm. 151) 
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menjelaskan, studi deskriptif yaitu “mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian”. 

Kemudian Sukardi (2004, hlm. 14) menambahkan, dalam peneltian ini peneliti 

melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan 

dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang 

diperoleh di lapangan. Kemudian Moleong (2000, hlm. 6) menyebutkan, laporan 

dari deskriptif akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran 

penyajian pada laporan tersebut.  

2. Studi Literatur 

Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah 

studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau 

sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung pemikiran Ki Hajar 

Dewantara. Guba dan Lincoln (dalam Alwasilah, 2009 hlm. 155) membedakan  

antara dokumen dan record sebagai berikut: 

Records adalah segala catatan tertulis yang telah disiapkan seseorang atau 
lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan, 
sedangkan dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain records 

yang telah disiapkan khusus atas permintaan peneliti 

Selain dari itu peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Arikunto (2010, hlm. 201) 

menjelaskan dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Kemudian Sukardi (2004, hlm. 34) menjelaskan mengenai macam-macam 

dokumen atau sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, 

majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah 

yang belum dipublikasi, narasumber, suart-surat keputusan dan sebagainya. 
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3. Library Research 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah library research atau 

penelitian kepustakaan. Subagyo (1999, hlm. 109), menjelaskan yang dimaksud 

penelitian  kepustakaan sebagai berikut: 

Penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji 

dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan 
hasil yang objektif. Dengan jenis ini informasi dapat diambil secara lengkap 
untuk menentukan tindakan ilmiah dalam penelitian sebagai instrumen 

penelitian memenuhi standar penunjang penelitian.  

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Mardalis (1999, hlm. 28) yang 

menyatakan bahwa, “Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan 

perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah 

dan lain-lain”. Arikunto (2010, hlm. 16) menambahkan, “hasil dari penelitian ini 

akan menghasilkan kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, 

tata tulis, layout, ilustrasi dan sebagainya”. 

Dengan demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menentukan topik 

yang akan dibahas yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data-data baik itu 

yang relevan ataupun mendukung terhadap topik yang dibahas. Setelah 

mendapatkan data, penulis melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber 

data untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas. Setelah terkumpul 

maka data disusun secara sistematis dan terstruktur. 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

perbedaan interpretasi makna terhadap hal-hal yang bersifat esensial yang dapat 

menimbulkan kesalahan dalam mengartikan judul, maksud dari penelitian, di 

samping itu juga sebagai penjelas secara redaksional agar mudah dipahami dan 
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diterima oleh akal sehingga tidak terjadi dikotomi antara judul dengan pembahasan 

dalam skripsi ini.  

Sesuai dengan judul “Konsep Guru dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara 

dilihat dari Perspektif Pendidikan Islam”, maka batasan pengertiannya meliputi: 

1. Konsep 

Konsep berarti ide, pemikiran. Pada penelitian ini yaitu Konsep Guru dalam 

pandangan Ki Hajar Dewantara 

2. Guru 

Orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008, hlm. 469). Di dalam penelitian ini guru menjadi objek kajian 

peneliti. Selain dari itu peneliti memfokuskan penelitian pada kompetensi 

kepribadian guru. 

3. Pandangan 

Hasil perbuatan memandang, melihat atau memperhatikan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1011). Dalam penelitian ini pandangan yang 

dimaksud adalah pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai konsep guru. 

4. Perspektif 

Sudut pandang atau pandangan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 

1062). Dalam penelitian ini, perspektif digunakan untuk melihat pandangan 

konsep Ki Hajar Dewantara dari segi pendidikan Islam. 

5. Pendidikan Islam 

Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan secara Islam 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 326). Dalam penelitian ini 

Pendidikan Islam sebagai alat untuk menganalisis konsep guru dalam 

pandangan Ki Hajar Dewantara. 
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D. Instrumen Penelitian 

Moleong (2000, hlm. 4) menyebutkan bahwa, dalam penelitian kualitatif 

manusia atau peneliti sebagai alat atau instrumen. Kemudian Sugiyono (2011, hlm. 

13) menjelaskan, sebagai alat instrumen, “peneliti harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan 

mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna”. Dengan 

kata lain peneliti menjadi instrumen utama penelitian. Maka dalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data yang kemudian 

menginterpretasi data yang telah terkumpul. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

agar hasil penelitian akurat. Selain dari itu peneliti mulai membaca serta memahami 

beberapa karya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sejak diterimanya buku Ki 

Hajar Dewantara dari pihak yayasan Taman Siswa tepatnya pada bulan Oktober 2013 

disertai dengan membaca buku-buku lain yang berkaitan diantaranya 30 Tahun 

Taman Siswa yang merupakan kumpulan pendapat tentang Pemikiran Ki Hajar 

Dewantara dan Taman Siswa.  

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. 

Karena dalam penelitian ini Sebagaimana telah disebutkan di atas termasuk kedalam 

jenis studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis melingkupi 

definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur 

yang relevan dengan pembahasan.  

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan. 

Sarwono (2006, hlm. 49) menjelaskan beberapa sumber kepustakaan yang dapat 

digunakan oleh peneliti di antaranya “abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal, 

buku referensi”, sedangkan data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah 

objek (Purwanto, 2007, hlm. 192). 
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Adapun untuk data-data yang disiapkan dalam penelitian ini adalah yang 

bersumber dari literatur  atau menggunakan cara library research dengan tujuan 

untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material 

yang terdapat di ruang perpustakaan. Penelitian studi kepustakaan ini dilaksanakan di 

perpustakaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukardi (2004, hlm. 35) 

perpustakaan merupakan tempat yang ideal, karena di perpustakaan penelitian akan 

mudah mengakses bermacam-macam sumber yang relevan.  

1. Sumber data primer 

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan sumber primer. Sugiyono 

(2011, hlm. 308) menjelaskan sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada 

penelitian ini merupakan data yang memuat tentang konsep Guru dalam 

pandangan Ki Hajar Dewantara yaitu Artikel yang ditulis Ki Hajar Dewantara 

dan kemudian dikumpulkan oleh pihak Majelis Luhur Taman Siswa dalam 

sebuah buku yang berjudul Karya Ki Hajar Dewantara bagian pendidikan dan 

Karya Ki Hajar Dewantara bagian kebudayaan. 

2. Sumber data sekunder 

Selanjutnya peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder. 

Sugiyono (2011, hlm. 308) menerangkan sumber sekunder adalah sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau 

dokumen yang ditulis oleh orang lain. dalam penelitian ini sumber sekunder 

merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang 

dibahas. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti, 

yaitu:  

a. 100 Tahun Ki Hajar Dewantara Karya Bambang Soekowati Dewantara 

b. Ki Hajar Dewantara Ayahku Karya Bambang Soekowati Dewantara 
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c. Ki Hajar Dewantara Pendidik Nasionalis yang Agamis Karya Imam G dan 

Husni M. 

d. Menggugat Pendidikan Indonesia (Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar 

Dewantara) karya Mohamad Yamin. 

e. Pendidikan dan Pembangunan 50 Tahun Taman Siswa karya Ki Tjokrodirjo 

f. Pendidikan Modern dan Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Karya 

Tyasno Sudarto 

g. Perdjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hajar Dewantara karya Mochamad 

Tauhid 

h. Hakekat Taman Siswa Karya Ki Suratman 

i. Pokok-pokok Ketamansiswaan Karya Ki Suratman 

j. 30 Tahun Taman Siswa Karya Majelis Luhur Taman Siswa 

k. Pendidikan Karakter Ibn Miskawaih dan Ki Hajar Dewantara Karya Puji 

Astutik 

F. Teknik Pengumpulan Data 

“Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang 

mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun 

data-data utama dan sekaligus tambahannya” (Afifuddin dan Sabeni, 2009, hlm. 129). 

Dalam teknik pengumpulan data Sugiyono (2011, hlm. 308) menjelaskan bahwa 

“teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara”.  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu 

peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku, 

peneliti mengumpulkan beberapa karya Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa dan 

mengumpulkan beberapa buku penunjang dari berbagai tempat, yaitu perpustakaan 

UPI, Bapusipda Jabar, serta toko-toko buku, sedangkan setting tempat teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi 
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kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan. 

Data-data sebagai penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditujukan 

pada Buku Karya Ki Hajar Dewantara.      .  

G. Metode Analisis Data 

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka peneliti melakukan tahapan 

selanjutnya yaitu analisis data. Dikarenakan banyaknya data yang terkumpul di 

lapangan peneliti mengambil beberapa tahapan dalam menganalisis sebagai berikut, 

1. Reduksi Data 

Tahapan pertama peneliti menggunakan cara melalui reduksi data. Moleong 

(2000, hlm. 103) menjelaskan bahwa analisis data dengan cara mereduksi data 

merupakan proses mengorganisasikan data. proses mengatur urutan data, 

kemudian Afifuddin dan Sabeni (2009, hlm. 145) menjelaskan data 

diorganisasikan ke dalam satuan pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses 

kategorisasi ini melalui pengkodean data atau coding. Tekhnik coding atau 

pengkodean data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis 

hasil temuan.  Adapun pengkodean yang digunakan oleh peneliti untuk 

kategorisasi sub bab adalah TG= Tugas Guru, KKG= Kompetensi Kepribadian 

Guru, KSG= Kompetensi Sosial Guru, KPED= Kompetensi Pedagogik, KPROF= 

Kompetens Profesional dan GG= Gaji Guru.  

2. Display Data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yang peneliti 

lakukan adalah menampilkan data atau display data. Dengan menampilkan data, 

maka akan mempermudah peneliti dalam memahami hasil penelitian. 

3. Content Analysis  

Adapun metode analisis data peneliti menggunakan analisis isi (content 

analysis). Afifuddin dan Sabeni (2009, hlm. 145) menjelaskan analisis isi (content 
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analysis) adalah “penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa”. Metode analisis isi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengungkap konsep dari sebuah buku Karya Ki 

Hajar Dewantara. Afifuddin dan Sabeni (2009, hlm. 166) menjelaskan berkenaan 

dengan analisis isi, bahwa analisis isi dapat diberlakukan pada semua penelitian 

sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. 

a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi 

(buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript) 

b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan 

metode pendekatan terhadap data tersebut. 

c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-

data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat 

sangat khas atau spesifik.  

Dengan demikian peneliti dalam metode ini menganalisa berdasarkan kajian 

tekstual yang ada dalam literatur tentang konsep guru dalam pandangan Ki Hajar 

Dewantara. Setelah mendapatkan hasil analisis langkah terakhir adalah penarikan 

kesimpulan. 

H. Prosedur Penelitian 

Pada Bagian ini diuraikan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti 

dalam melakukan penelitian. Adapun dalam tatanan praktisnya, penulis membagai 

tahapan ini kedalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, penelitian, dan penulisan 

laporan penelitian 

1. Persiapan Penelitian 

Tahapan ini memaparkan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis. Pada 

tahapan ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis, di antaranya : 
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a. Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian  

Tahapan ini merupakan langkah awal penulis dalam melakukan penelitian. 

Pada tahapan ini, penulis mengajukan rancangan tema penelitian kepada Tim 

Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Program Studi Ilmu Pendidikan Agama 

Islam (IPAI), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI). Hal ini merupakan salah satu prosedur baku yang 

harus ditempuh sebelum memasuki proses penelitian. Adapun tema yang pertama 

kali diangkat oleh penulis adalah tentang Relevansi Keteladanan Ki Hajar 

Dewantara dengan Pendidikan Islam. Namun pada prosesnya, judul ini 

mengalami perubahan, yang mana judul ini dirubah menjadi Konsep Guru dalam 

pandangan Ki Hajar Dewantara dan Buya Hamka. yang kemudian penulis 

menyusun suatu rancangan penelitian dalam bentuk proposal. 

b. Penyusunan rancangan penelitian 

Pada dasarnya rancangan penelitian yang berbentuk proposal ini, berisi 

tentang kerangka dasar yang menjadi acuan bagian penulis dalam melaksanakan 

penelitian dan melakukan laporan penelitian. Di dalam proposal penelitian 

terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, tinjauan pustaka, organisasi penulisan dan daftar pustaka.  

Proposal yang sudah selesai selanjutnya diajukan kepada TPPS untuk 

kemudian disetujui. Setelah diajukan dan disetujui proposal, kemudian 

mendapatkan beberapa masukan dari dosen diantaranya Dr. A. Syamsu Rizal, M. 

Pd. dan Drs. Toto Suryana, Af. M.Pd. yang mana masukan tersebut untuk 

memudahkan peniliti dengan menghilangkan satu objek penelitian yaitu Buya 

HAMKA, sehingga judunya menjadi Konsep Guru dalam Pandangan Ki Hajar 

Dewantara dilihat dari Perspektif Pendidikan Islam.   
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Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya keluarlah Surat Keputusan 

(SK)  penunjukan dosen pembimbing oleh Ketua Jurusan dan TPPS yang 

dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2013 , untuk pembimbing yang dimaksudkan 

adalah  Dr. A. Syamsu Rizal, M. Pd. dan Drs. Toto Suryana, Af. M.Pd. 

c. Konsultasi (Bimbingan) 

Untuk kesempurnaan penulisan skripsi, penulis dibimbing oleh dosen 

pembimbing yang telah disebutkan di atas yaitu oleh Dr. A. Syamsu Rizal, M. Pd. 

sebagai pembimbing I dan Drs. Toto Suryana, Af. M.Pd. sebagai pembimbing II. 

Proses bimbingan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara dosen 

pembimbing dan penulis. Kesepakatan ini berupa penentuan jadwal agar 

bimbingan dapat terlaksana dengan baik. Penentuan jadwal ini dibagi sesuai 

dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing yang sama. 

Bimbingan secara rutin terlaksana dengan baik setiap bimbingan dilakukan di 

kampus. Setiap hasil penelitian dan penulisan yang telah penulis sesuaikan 

diajukan pada saat melakukan bimbingan untuk mendapat masukan dan saran dari 

dosen pembimbing. Setiap saran dan masukan yang diberikan oleh dosen 

pembimbing dicatat dalam lembar bimbingan. Secara umum bimbingan terhadap 

skripsi ini dilakukan secara bertahap atau per-bab. Untuk kemudian dilakukan 

revisi jika memang masih terdapat kekurangan atau langsung dilanjutkan pada 

bab berikutnya, sesuai dengan saran dari dosen pembimbing.  

2. Pelaksanaan penelitian 

Dalam melaksanakan proses pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan 

berdasarkan tahapan-tahapan dalam metode yang penulis gunakan yaitu metode 

deksriptif. Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan 

tahapan-tahapan sebagaimana yang diungkapkan di atas di antaranya : 
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a. Pengumpulan Sumber 

Pengumpulan data atau sumber dilakukan untuk mempermudah dalam proses 

analisis. Jauh sebelum ada surat keputusan penelitian, peneliti sudah berusaha 

mencari sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian. Kaitannya dengan 

hal tersebut peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Sekolah cabang 

Taman Siswa yang berlokasi di Jln. Taman Siswa Bandung.  Dalam skripsi ini 

penulis mengambil topik tentang guru, yang kemudian lebih difokuskan pada  

tugas guru, kompetensi guru dan gaji guru menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah 

mendapatkan topik penelitian, tahap berikutnya adalah mengumpulkan sumber 

data. Tahapan ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan 

dengan masalah yang telah dikaji.  

Untuk melakukan tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber 

yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Kemudian teknik penelitian yang 

digunakan oleh penulis yaitu studi literatur, maka sumber yang digunakan adalah 

berbentuk tulisan, baik itu berupa buku, kamus, karya ilmiah, serta bahan yang 

penulis temukan dari internet. Kegiatan yang penulis lakukan adalah mendatangi 

perpustakaan UPI, Sanggar Baca Baitul Hikmah, Bapusipda Jabar, toko buku 

Palasari, toko buku Gramedia dan toko buku lainnya yang penulis kunjungi serta 

tak lupa penulis mengambil data dari sumber internet.  

Dalam pencarian sumber, penulis mengunjungi sekolah Taman Siswa 

cabang Bandung yang bertempat di Jln. Taman Siswa Bandung, kemudian 

menggunakan buku-buku koleksi pribadi terlebih dahulu selanjutnya penulis 

mencari buku ke toko-toko buku yang ada di Bandung, serta tidak lupa penulis 

mencari buku atau pun karya tulis ilmiah ke perpustakaan baik yang berada di 

lingkungan UPI ataupun di Bapusipda Jabar. Setelah penulis mendapatkan buku 

ataupun karya tulis ilmiah, penulis membagi sumber data primer dan sumber data 

sekunder.  Adapun untuk sumber data primernya adalah kumpulan Karya Ki 
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Hajar Dewantara tentang pendidikan yang telah dibukukan oleh Taman Siswa, 

sedangkan  sumber data sekunder di antaranya adalah 100 Tahun Ki Hajar 

Dewantara Karya Bambang Soekowati Dewantara, Ki Hajar Dewantara Ayahku 

Karya Bambang Soekowati Dewantara, Ki Hajar Dewantara Pendidik Nasionalis 

yang Agamis Karya Imam G dan Husni M., Menggugat Pendidikan Indonesia 

(Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara) karya Mohamad Yamin. 

Pendidikan dan Pembangunan 50 Tahun Taman Siswa karya Ki Tjokrodirjo, 

Pendidikan Modern dan Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Karya Tyasno 

Sudarto, Perdjuangan dan Adjaran Hidup Ki Hajar Dewantara karya Mochamad 

Tauhid, Hakekat Taman Siswa Karya Ki Suratman, Pokok-pokok 

Ketamansiswaan Karya Ki Suratman, 30 Tahun Taman Siswa Karya Majelis 

Luhur Taman Siswa dan Pendidikan Karakter Ibn Miskawaih dan Ki Hajar 

Dewantara Karya Puji Astutik 

b. Membatasi dan Merumuskan Masalah yang Akan Diteliti 

Dalam tahapan ini peneliti bermaksud untuk memfokuskan objek penelitian 

yang hendak diteliti. Dari seluruh ajaran pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar 

Dewantara, maka peneliti bermaksud untuk membatasi pada lingkup guru, serta 

menganalisis tugas guru, kompetensi guru dan gaji guru dalam pandangan Ki 

Hajar Dewantara. (Lihat BAB I Rumusan Masalah) 

c. Menentukan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Perihal tujuan umum peneliti bermaksud untuk mengetahui konsep guru yang 

telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya manfaat umumnya adalah 

dari hasil penelitian ini, mampu menjadi bahan untuk mengembangkan 

kemampuan guru, terutama aspek tugas dan kompetensi guru. (lihat BAB I 

Tujuan dan Manfaat Penelitian) 
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d. Interpretasi dan Penulisan 

Alwasilah (2009 hlm. 171) menyebutkan bahwa interpretasi merupakan 

proses menafsirkan data. Dalam tahapan ini digunakan konstruksi etik yaitu 

pandangan atau perspektif peneliti. Interpretasi dilakukan dengan tujuan 

mengungkapkan makna yang terkandung dalam data yang kemudian akan 

dituliskan dalam laporan hasil penelitian berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah 

UPI tahun 2013.  

e. Laporan penelitian 

Bagian ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian. Hasil dari  

penelitian kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis menjadi suatu karya 

ilmah berbentuk skripsi. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagaimana 

tercantum dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) 2013. 

 


