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BAB III 

                                               METODE PENELITIAN 

Ada beberapa hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu: 

A. Pendekatan Penelitan 

       Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang berupaya untuk 

mencermati secara obyektif pendidikan karakter yang ada di Lembaga 

Kesejahteran Sosial Anak PCA Dau Kabupaten Malang, juga karena 

penelitian bersifat pengamatan secara langsung, yang di maksud dengan  

penelitian kualitatif (Qualitative reseacrh) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.
38

 

       Penelitian kualitatif (qualitative reserch) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu 

tersebut secara utuh.
39

 

                                                           
38

   Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Remaja Rosda 

Karya. 2007), hal. 60 
39 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), 

hal. 3 
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       Penelitian kualitatif adalah tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.
40

 

      Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti dalam melakukan 

penelitiannya mengunakan teknik-teknik observasi, wawancara, atau 

interview, analis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan 

respon-respon atau prilaku subyek. 
41

Dengan demikian yang di maksud 

dengan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimana peneliti 

akan terjun langsung untuk meneliti mengenai kejadian –kejadian yang terjadi 

di masyarakat secara langsung dengan mengunakan teknik-teknik yang telah 

di tentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peniliti akan mencermati 

secara langsung bagaimana penanaman kakater di LKSA tersebut.   

 

B. Lokasi penelitian 

       Lokasi penelitian yang dipilih adalah Lembaga Kesejahteran Sosial Anak 

PCA Dau Kabupaten Malang. Lokasi ini berada di jalan Ir Soekarno Gg 2 

No. 4,  Tepatnya berada di sebelah barat stadion mulyoagung Dau kabupaten 

Malang. 

      Alasan peneliti memilih lembaga tersebut adalah: 

1. Karena peneliti juga sudah bersama mereka selama 7 tahun. Sehingga 

mengetahui bagaimana karaktrr para santri yang ada disana; 

                                                           
40

   Rochajat Harun. Metode Penelitian Kualitatip untuk Pelatihan. (Bandung : Sumber Sari 

Indah, 2007). hal. 15 
41

 Punaji Setyosari. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, ( Jakarta: Kencana, 

2012). Cet. Ke-2. hal. 40 
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2. Karena lembaga tersebut tidak melihat latar belakang santri yang 

berasal dari berbagai daerah dan memilki  watak dan perilaku yang 

berbeda-beda; 

3. Peneliti juga ingin mengetahui pembinaan apa saja yang dilakukan 

untuk membentuk karakter para santrinya; 

 

C. Informan 

       Secara definisi informan adalah orang yang bertugas memberi laporan 

atau keterangan tentang sesuatu.
42

 Dalam pengertian lain, informan adalah 

orang yang memberikan informsi atau orang yang memjadi sumber untuk 

memperoleh informasi dara (narasumber).
43

 Dari pengertian tersebut, maka 

informan adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Sedangkang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengasuh di lembaga kesejaheraan sosial anak PCA Dau kabupaten 

Malang, karena menurut peneliti pengasuhlah lebih mengetahui bagaimana 

karakter santri dalam kehidupan sehari-hari. Data yang ingin diperoleh 

tentang apa saja peran pengasuh di lembaga tersebut dan faktor pendukung 

dan penghambat dalam membentuk karakter santri; 

2. pengurus, karena menurut peneliti pengurus adalah orag yang sangat 

bertanggung jawab penuh di lembaga tersebut dan sangat mengenatahu 

bagaimana latar belakang santrinya. 

                                                           
42

 Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 282 
43

 Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 2007), hal. 432 
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3. Santri, karena menurut peneliti santri juga dapat mengetahui bagaimana 

sidat dan karakter dari teman-temannya. 

    

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

       Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. 

Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap 

obyek.
44

 

       Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
45

  

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 

lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang 

sedang berjalan.
46

 Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

observasi adalah pengamatan secara langsung guna untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan penelitian. 

       Sedangkan informan yang akan di observasi oleh peneliti adalah 

peengasuh, pengurus, dan santri, dan data yang di perlukan dalam 

penelitian ini adalah  aktivitas pembelajaran santri di LKSAP  seperti: 

                                                           
44

 http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/10/ pengertian-teknik-wawancara-observasi.html 

diakses pada tanggal 03 Mei 2017, Jam 10.09 

 
45

 Margono,  Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 2009), hal. 158 
46

 http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/10/ pengertian-teknik-wawancara-observasi.html 

diakses pada t  anggal 03 Mei 2017, Jam 10.09 
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(a). Selesai shalat magrib sampai isya’ada pembelajaran yang di 

dampingi oleh pembinanya, (b). dan aktivitas belajar santri secara 

berkelompok mulai habis isya’ sampai dengan jam 19.00. 

b. Wawancara 

       Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

      Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan ada apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya lebih sedikit/kecil.
47

 

       Wawancara yang dilakukan oleh penelitian adalah terkait dengan 

permasalah karakter santri dan bagaiman penanaman karakter yang 

dilakukan oleh para pendamping keada santrinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Wawancara di lakukan untuk penguatan data agar lebih 

akurat dengan pertanyaan kepada pengurus, pengasuh, dan santri yang 

ada di Lembaga Kesejahteran Sosial Anak PCA Dau Kabupaten Malang. 

       Jadi wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang akan 

diteliti secara langsung sehingga,dalam  penelitian ini yang akan di 

wawancarai adalah pengurus, pengasuh dan santri sehingga peneliti dapat 

memperoleh data mengenai karakter santri itu sendiri.  

                                                           
47

 Sugiyono, Metode  Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D. hal. 194 
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c. Dokumentasi 

       Dokumentasi berasal dari kata dokemen, yang artinya barang-barang 

terulis. Metode dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa pencatatan. transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya.
48

 

        Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang.
49

 

       Dokumentasi ini digunakan penelitian untuk mendapatkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran-pelanggran yang di 

lakukakan oleh santri: (mencuri, membawa HP, keluar tanpa izin), 

sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, dan sebagainya. 

 

E. Analisa Data 

       Analisa data adalah pencarian dan pengujian dari sesuatu secara 

sistematik untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kaji, dan 

hubungan antar keseluruannya.
50

 

       Berdasarkan analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif, 

maka prosedur menganalisa data dengan menggunakan: 

a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui hasil pengamatan  

( observasi, wawancara, dokumentasi). 

                                                           
48

 Suharsimi, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, edisi revisi VI (Jakarta: Rineka 

Cipta 2016), hal. 321 
49 Sugiyono, Metode  Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D. 

hal. 194 
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2103), hal. 210  
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b. Mengadakan reduksi data 

       Reduksi data yakni merangkum, mengumpulkan, dan memilih data 

yang relevan yang dapat diolah dan disimpulkan. 

       Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya.
51

  

c. Display dat yakni berusaha mengorganisasikan dan memaparkan secara 

keseluruan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh. 

d. Menyimpulkan dan verifiksi 

       Menyimpulkan dan verifikasi yakni melakukan penyempurnaan 

dengan mencari data baru yang diperlukan guna mengambilkesimpulan. 

       penarikan kesimpulan merupakan hasi penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasilanalisa data.
52

 Langkah terakhir dalam 

analisa data adalah penarikan kesimpulan. Penarikana kesimpulan dari 

data yang diteliti baik melalui observasi, wawancara,maupun 

dokumentasi sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang 

didapatkan.  
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