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BAB III

MEDOLOGI PENELITIAN

A. PEDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong

menjelaskan Penelitian kualitatif sebagai:

"Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah

dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiyah."61

Dipilihnya jenis penelitian kualitatif ini karena peneliti berasumsi bahwa penelitian

ini akan lebih mudah dijawab dengan penelitian kualitatif, dengan alasan:

(1)penelitian kualitatif berpijak pada konsep naturalistik, (2) penelitian kualitatif

berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, dan berubah, (3) dalam penelitian kualitatif,

hubungan peneliti dengan obyek betinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti

sebagai instrumen, bersifat subyektif, dan judgment, (4) setting penelitian alamiyah,

terkait tempat dan waktu, (5) analisis subyektif, intuitif, rasional, dan (6) hasil

penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, dan situasional.62

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus. Studi kasus

adalah jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk

manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu (misalnya

keluarga), segolongan manusia (guru, karyawan, siswa), lingkungan hidup manusia

61Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitaia Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6
62 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), 61
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(desa, sekolah) dan lain-lain. Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber

seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, kitab harian atau biografi orang yang

diselidiki, laporan atau keterangan dari orang yang banyak tabu tentang hal itu.63

Dalam rancangan jenis penelitian ada empat macam tipe desain studi kasus, yaitu

(1) desain kasus tunggal holistik, (2) desain kasus tunggal terjalin (embeded), (3) desain

multikasus holistik, dan (4) desain multikasus terjalin.64 Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan jenis penelitian studi kasus tunggal holistik. Dikatakan studi kasus

tunggalkarena peneliti hanya menggunakan satu obyek atau satu kasus yaitu kasus di

MTs sa tarbiyatul athfal mataram baru kbupaten lampung timur

Dipilihnya desain studi kasus tunggal holistik dalam rancangan penelitian ini karena

peneliti berasumsi bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini akan lebih mudah

dijawab dengan studi kasus tunggal holistik, dimana studi kasus tunggal holistik ini

akan dapat mendeskripsikan pola implementatif pendidikan karakter.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan MTs sa tarbiyatul athfal desa raja basa baru kecamatan

mataram baru kabupaten lampung timur Peneliti tertarik melakukan penelitian di MTs

sa tarbiyatul athfal karena tiga alasan yaitu:

 Pertama sekolah ini merupakan sekolah yang realatif baru dengan keberanian

melakukan berbagai inovasi dan kreatitifitasnya banyak diminati oleh para wali

siswa

 Kedua sekolah ini merupakan sekolah yang dalam pembinaan akhlaknya atau

pendidikan karakternya telah menerapkan model pengembangan manajemen

dengan pendekatan terpadu, dengan melibatkan peran semua komponen sekolah

(kepala sekolah, guru/staff dan siswa) dan orang tua di rumah dalam membentuk

63 S. Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 27.
64 Djauzi Muzakir, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 46
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karakter anak yang baik.

 Ketiga sekolah ini memiliki figur kepemimpinan yang visioner, tanggap terhadap

segala permasalahan, memiliki kemampuan manajerial, administratif, dan

pengawasan yang baik. Kepala sekolah sangat memahami tugas dan peran sebagai

pemimpin sekolah yang multi fingsi, memahami tugas pokoknya dalam rangka

pembinaan program pengajaran, SDM, kesiswaan, dana, sarana prasarana, dan

cakap dalam membangun hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Di

samping itu, kepala sekolah juga memiliki semangat (ghiroh) yang tinggi dan

progam yang jelas untuk mengembangkan pendidikan karakter anak. Dalam

pelaksanaan pendidikan karakter dimulai dari dirinva sendiri sebagai teladan yang

diimbaskan kepada seluruh guru dan'pegawai serta seluruh siswa.

Berdasarkan  beberapa  alasan   di   atas,   Peneliti  tertarik  untuk melakukan

penelitian di MTs sa tarbiyatul athfal yang terkait dengan pola pembentukan karakter

siswa.

1. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil

pengamatan Peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat

peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung.

Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan

penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu

dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan

peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan

mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (the key instrument) dalam penelitian

kualitatif.
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Kehadiran Peneliti dalam penelitian adalah salah satu unsur dalam penelitian

kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya

menjadi pelapor penelitiannya65. Kehadiran Peneliti dalam penelitian kualitatif

berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dunia tingkah laku manusia sendiri.

Keunikannya bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk psikis, sosial, dan

budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku,

makna dan intepretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya.66

Sebagai instrumen kunci (the key instrument), kehadiran dan keterlibatan peneliti di

lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subyek

penelitian, serta dapat mengkonfirmasi dan pengecekan kembali pada subyek apabila

informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan

anggota subyek penelitian.

Pentingnya peneliti sebagai instrumen kunci (the key instrument) pada penelitian

kualitatif adalah sebagai upaya untuk memahami fokus penelitian secara holistik pada

obyek penelitian. Hal ini terutama untuk menciptakan akurasi pemahaman tentang pola

pembentukan karakter anak.

Di sini peneliti tidak hanya memahami perilaku siswa saja tetapi juga karakter

lingkungan sosial secara keseluruan. Akhirnya sebagai instrumen kunci, peneliti

bertugas menyaring, menilai, menyimpulkan, dan memutuskan data yang diperlukan.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih

dalam tentang pola pembentukan karakter siswa di sekolah. Dalam penelitian ini,

peneliti bertindak secara langsung sebagai perencana, pelaksana kegiatan,

mengumpulkan data, menganalisis data dan sebagai pelapor hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan/kancah penelitian meliputi dua

65 Lexi J. Moeloeng, Metodologi.., 162
66 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang: IKIP Malang, 1990). Hlm 2
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tahap, yaitu tahap pra penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Tahapan kehadiran

peneliti di lapangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

2. Tahap pra penelitian.

Tahapan ini dilakukan peneliti pada tanggal 22 januari 2017 dengan maksud studi

pendahuluan dan menyampaikan ijin untuk melakukan penelitian di MTs sa tarbiyatul

athfal Kegiatan utama yang dilakukan peneliti adalah melihat kelayakan obyek

penelitian dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan

garnbaran secara umum tentang pola pembentukan karakter siswa di sekolah.

C. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan

fokus penelitian yaitu data tentang pola pembentukan karakter siswa di MTs sa

tarbiyatul athfal.

Jenis data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti dari

informan atau peristiwa-peristiwa yang diamati, dan sejenisnya. Sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang diolah oleh pihak lain, seperti

segala macam bentuk dokumen.67

Dalam penelitian ini, baik jenis data primer maupun sekunder sama-sama digunakan

sebagai sumber data untuk mengungkap keadaan

yang terjadi sebenarnya. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu

manusia dan bukan manusia. Sumber data berupa manusia berfungsi sebagai subyek

atau informan kunci, sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang

relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan rapat, dan tulisan-tulisan

67 Wahidmurni, Cara Mudah Menus Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Malang: UM Pres, 2008), 41
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yang ada kesesuaiannya dengan fokus penelitian berfungsi sebagai obyek penelitian.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data itu bisa

menunjukkan sumber informasi. Oleh karena itu data harus diperoleh dari sumber yang

tepat, jika data yang didapat dari sumber data yang tidak tepat, maka akan

mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti.

Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi atau informan

sebagai sumber data dalam penelitian. Dalam penetapan subyek penelitian atau

informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan

pada pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam mengambil sampelnya.68 Dengan

teknik purposive sampling ini, maka dalam menentukan subyek penelitian peneliti

menetapkan kriteria: (1) subyek yang cukup memahami proses penyelenggaraan

pendidikan karakter; (2) subyek yang masih terlibat aktif dalam sasaran penelitian; (3)

subyek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti; dan (4)

subyek yang tidak mengemas

informasi, akan tetapi relatif dapat memberikan informasi dengan sebenar-benarnya

sesuai dengan keadaan yang terjadi. Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka subyek

penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf/karvawan, dan

wali siswa.

Sedangkan dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data adalah laporan-laporan

akuntabilitas, renstra sekolah, pedoman pelaksanaan pembentukan karakter, buku

pantau aktifitas anak, tata tertib, dokumen standar operasional prosedur (SOP) kegiatan

sekolah, dan dokumen yang mendukung lainnya. 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik: (1) wawancara;

(2) observasi atau pengamatan; dan (3) studi dokumentasi. Ketiga teknik Pengumpulan

68 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 97.
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data ini merupakan teknik dasar yang digunakan dalam penelitian kualitataif. Dalam

penelitian kualitataif, teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua macam

yaitu teknik interaktif dan teknik non interaktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara

dan pengamatan, sedangkan studi dokumentasi termasuk teknik non interaktif.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam metodologi kualitatif, yang digunakan

peneliti untuk mengungkap makna secara mendasar dalam interaksi yang spesifik.

Metode interview atau wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan

jalan tanya   jawab    sepihak   yang   dikerjakan   secara   sistematis    dan berlandaskan

pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses

tanya jawab.69

Dalam Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini, peneliti menetapkan

tahapan-tahapan: (1) menentukan informan yang akan diwawancarai dengan teknik

purposive sampling setelah mendapat ijin dari pihak yang berwenang, (2) persiapan

wawancara dengan menetapkan kisi-kisi instrumen dan pedoman wawancara; (3)

mengadakan negosiasi waktu dengan informan; (4) melakukan wawancara dengan

informan secara familier; dan (5) menyalin hasiI wawancara dalam transkrip

wawancara.

Adapun data yang digali dengan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini

adalah tentang karaktersiswa dan penerapak pendidika karakter di sekolah mts sa

tarbiyatul athfal.

2. Observasi

Selain metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi. Observasi

adalah alat pengumpul data dengan melakukan observasi secara sistematis bukan

69 Sutrisno Hadi, Metodologi Research; Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 136.
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sekedarnya saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati hal yang wajar yang

sebenarnya terjadi tanpa usaha di sengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau

memanipulasikanya.70

Metode ini penelitian digunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan proses

kegiatan atau oembelajaran pendidikan yang berlangsung di sekolah untuk membentuk

karakter atau prilaku siswa agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di

sekolah maupun di rumah.

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat

secara sistematik gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi

dilakukan sesuai dengan kenyataan, dilukiskan secara tepat dan cermat terhadap obyek

yang diamati, lalu dicatat dan kemudian diolah dengan baik. Adapaun hal-hal yang

diamati dalam penelitian ini  1. Pelaksanaan pembelajaran dalam dan luar kelas 2.

Pelaksanaan kegiatan praktek wudhu dan salat berjama'ah 3. Pelaksanaan shalat dhuha

4. Pelaksanaan pengajian Kitab klasik dan membaca al-Qur'an 5. Pelaksanaan gerakan

10 menit bersih 6. Kegiatan kreasi kelas 7. Kegiatan gelar karya siswa 8. Kegiatab

Kuliah Tujuh Menit (KULTUM) 9. Kegiatan Rapat rutin 10. Kegiatan penyambutan

siswa 11. Kegiatan pembinaan siswa terlambat dan lain nya

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan peneliti

untuk mendapatkan data tentang keadaan obyek penelitian. Metode dokumentasi adalah

cara pengumpulan informasi atau data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen.

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau

variabeI yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, agenda dan sebagainya.71 Dalam mengumpulkan data melalui metode

70 S. Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah (Bandung: Bumi Aksara, 2007), 106.
71 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 236.
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dokumentasi peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang mendukung dan relevan

untuk menjawab fokus penelitian yang ditetapkan. 1. Bagaimana karakter siswa mts sa

tarbiyatul athfal 2. Bu ku pantau karakter siswa Laporan akuntabilitas karakter anak

Daftar presensi siswa Peraturan tata tertib 3. Bagaimana pola pembentukan karakter

siswa di mts sa tarbiyatul athfal 4. Panduan pelaksanaan pendidikan karakter Petunjuk

pengisian buku pantau karakter 5. Renstra mts sa tarbiyatul athfal 6. SOP kegiatan

siswa 7. Foto-foto kegiatan

D. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, dari catatan hasil observasis, wawancara

dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang pendidikan

karakter di mts sa tarbiyatul athfal. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini

bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program, yang pada akhirnya dapat

memberikan data yang valid. Secara rinci langkah-langkah analisis data dalam penelitian

ini dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman dalam

Moleong yaitu:  reduksi  data,  display  data dan mengambil kesimpulan, dan verifikasi.72

E. Reduksi data

Setelah pengumpulan data dan lapangan dianggap cukup banyak, maka Peneliti

melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari

tema/polanya.73 Proses pereduksian data dimaksudkan mempermudah Peneliti dalam

melakukan pengumpulan data berikutnya. Peneliti mereduksi data secara terus menerus

selama proyek penelitian berlangsung sampai laporan akhir lengkap disusun.74

Selama proses reduksi data berlangsung, Peneliti melakukan pengkodean data untuk

72 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 338-345
73 Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press,1992), 16
74 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 92.
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memudahkan dalam penyajian data. Penggunaan kode dalam menganalisis dapat

dijadikan alat untuk mengorganisasi, menyusun kembali kata-kata, dan memanggil data

yang dibutuhkan dengan cepat, serta menggolongkan bagian ke dalam seluruh

konsep/tema. Pengkodean dilakukan secara kronologis terhadap fokus penelitian, sub

fokus penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data.

F. Triangulasi

Agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data

merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data

penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian yang

dilakukan.

Dalam proses pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas data

dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan,

triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.75

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik

(metodologi), dan waktu untuk memastikan kevalidan data dari lapangan. Teknik

triangulasi sumber ini dilakuakan oleh peneliti dengan cara membandingkan dan

mengecek lagi tingkat keterpercayaan data melalui informan utama dengan informan

yang lainnya. Untuk itu, peneliti selalu menggali satu data melalui beberapa informan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari satu

informan dapat dibandingkan dengan informan yang lain. Teknik triangulasi waktu telah

peneliti lakukan dengan memilih waktu pengamatan di lapangan secara berbeda-beda.

Terkadang pengamatan dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan bahkan sore hari. Hal

ini dilakukan peneliti untuk memastikan apakah data yang diperoleh dengan waktu yang

75 Sugiono, Memahami,    121.
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berbeda menghasilkan data yang sama.

G. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka peneliti menyajikan data. Penyajian data yang disajikan

merupakan kumpulan informasi yang memberi   kemungkinan   adanya   penarikan

kesimpulan.

Penyajian    data    dalam    penelitian    ini    dimaksudkan    untuk menemukan suatu

makna dan data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dart

bentuk informasi yang komplek menjadi sederhana namun selektif.76

H. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpuIan data

digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sehingga dapat ditemukan pola

tentang peristiwa-peristiwa.yang terjadi. Sejak pengumpulan data, peneliti berusaha

mencari makna dan simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan dan alur

sebab akibat yang terjadi. Dari tahapan ini kemudian disusun kesimpulan (generalisasi)

yang kredibel.

76 Lexi J. Moeloeng, Metodologi, hlm. 45


