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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Pada penelitian tentang Penanaman Nilai-Nilai Karakter Berbasis 

Kearifan Lokal Untuk Melestarikan Budaya Daerah di SMP Negeri 1 

Donggo Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan 

dan jenis penelitian Kualitatif. yang dimana pendekatan dan jenis penelitian 

yang gunakan berbentuk diskriptif. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Bogdan dan Tylor (dalam Zuriah, 2009:92) jenis dan pendekatan penelitian 

kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang akan di dapatkan 

ketika mewawancarai responden.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang di pilih dan sesuai dengan judul skripsi adalah di SMP 

Negeri 1 DONGGO yang di mana tempatnya ada di kabupaten Bima 

tepatnya di Kecematan Donggo Provinsi Nusa Tenggara Barat. kenapa 

memilih SMP Negeri 1 Donggo karena, melihat tempat tersebut sangat 

srtategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter anak dan sekaligus tempat 

untuk penelitian yang sangat bagus. Melalui sekolah karakter atau tabiat 

anak yang jelek di lingkungannya bisa dibina dilingkungan sekolah yang 

dipadu dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kabupaten Bima 

khususnya kecematan Donggo. 

Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Namun dalam 

penelitian ini memerlukan waktu 1 bulan lebih untuk menyelesaikan. waktu 

penelitian sejak bulan Januari-Februari 2018. Dengan waktu 1 bulan lebih 

tersebut dapat menggunakan waktu yang lebih efektif dimulai dari 
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penyusunan proposal, membuat surat pengantar, surat izin dan penelitian 

dilapangan. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini atau langkah-langkahnya terdiri dari. 

1. Melakukan Idenfikasi masalah merupakan suatu langkah awal sebelum 

menentukan permasalahan yang sebenarnya dan sebelum melakukan 

penelitian. 

2. Menetapkan Pembatasan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif 

sering disebut dengan fokus penelitian. Yaitu sejumlah permasalah yang 

diidentifikasi dikaji dan di pertimbangkan apakah perlu di reduksi atau 

tidak. 

3. Pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti melakukan rancangan atau 

membuat scenario penelitian, memilih sekaligus menetapkan informan 

(sumber data), mengurus perijinan, menetapkan teknik pengumpulan data 

serta menyiapkan yang di perlukan dalam penelitian. 

4. Pengolahan dan pemaknaan data. Pada tahap ini analisis data kualitatif 

yang meliputi pengolahan dan pemaknaan data di mulai sejak di lakukanya 

penelitian di lapangan. Hal yang sama juga dilakukan secara bertahap pada 

saat pengumpulan data harus di lakukan secara berulang-ulang sampai di 

dapatkan data yang relevan. 

5. Pelaporan Hasil merupakan bentuk pertanggung jawaban peneliti setelah 

melakukan pengumpulan data dan penelitian dinyatakan selesai. 

 

D. Sumber Data / Informan 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-

pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru dan siswa. Selanjutnya data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara (interview), yaitu 
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dengan bertanya langsung pada pihak sekolah. Dalam penelitian ini 

informanya adalah. 

a. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Donggo Kabupaten Bima. 

b. Guru SMP Negeri 1 Donggo Kabupaten Bima. 

c. Siswa yang ada di SMP Negeri 1 Donggo Kabupaten Bima.  

2. Data Sekunder  

         Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melihat, 

mencatat dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan langsung dengan 

masalah yang akan di bahas, khususnya teori mengenai karakter dan kearifan 

lokal. Menurut Sugiyono, (2015:220) data sekunder adalah data yang tidak 

langsung diberikan kepada peneliti melainkan data sekunder harus diperoleh 

dengan studi literatur pada buku-buku dan catatan-catatan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah langkah awal dan strategis dalam 

semua penelitian baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, Karena 

tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengatahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar yang akurat dan lengkap dilapangan. Di lihat dari segi cara 

atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat di lakukan 

dengan cara Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), dan 

Dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

 Peneliti sebelum melakukan penelitian disekolah yang ditunjuk maka 

peneliti melakukan observasi terlebih dahulu. Sebab, dengan  melakukan 

observasi maka peneliti akan lebih mudah dalam mencari responden yang 

akan diwawancarai.observasi dalam hal ini tidak serta merta pengamatan 

semata akan tetapi cara untuk memulai masuk penelitian dilapangan. 

 Nasution, (dalam Sugiyono, 2015:226) mengemukakan bahwa 

observasi (pengamatan) adalah dasar dari semua ilmu pengatahuan. Para 
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ilmuwan dan tokoh hanya dapat bekerja berdasarkan data. Karena tanpa 

mengetahui data maka alur atau penelitian yang di teliti akan keliru, data yang 

di teliti yaitu data yang fakta yang sesuai dengan kenyataan (realita) yang 

diperoleh melalui observasi (pengamatan) di lapangan. Data akan di 

kumpulkan dan dilihat dengan berbagai alat yang super canggih, sehingga 

benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh lebih kecil dapat di 

observasi dengan jelas. 

2.  Wawancara (Interview) 

 Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau 

lebih dari dua orang. Menurut sugiyono, (2015:232) Wawancara adalah 

pertemuan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide 

(gagasan) melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan bahwa makna 

dalam suatu topik yang dibahas itu sangat penting. Metode interview atau 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan semi strukture 

interview. Penelitian yang dimana pewawancara telah menyiapkan beberapa 

serangkaian pertanyaan yang akan di tanyakan ke pemberi informasi dan 

berdasarkan urutannya.  

 Teknik ini digunakan dengan alasan untuk memudahkan dan 

membantu dalam mencari data dan informasi, peneliti melakukan wawancara 

dengan 1 kepala sekolah SMP Negeri 1 Donggo, 1 guru dan 2 siswa. 

Wawancara ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2018. Teknik 

wawancara mendalam dipergunakan untuk mengungkapkan data subjektif 

tentang penanaman nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal. Untuk 

memperdalam wawancara maka di lakukan wawancara kepada para informan 

dengan cara bertanya jawab secara langsung. Dalam wawancara pedoma 

wawancara  yang digunakan guided interview pertanyaan yang sudah 

dirancang sebelum bertemu dengan informan. 

3. Dokumentasi 

 Teknik Dokumentasi adalah pengambilan gambar yang di jadikan 

sebagai bukti ketika seorang peneliti melakukan wawancara bersama 
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informan. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan alasan topik penulisan 

mudah didapat dijumpai dengan cara mengumpulkan data dan dokumen yang 

ada disekolah SMP Negeri 1 Donggo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam Penelitian Kualitatif, data didapatkan dan diperoleh melalui 

berbagai sumber yang ada terutama sumber data pada dokumen atau catatan 

arsip penting, untuk menganalisis data ada bermacam-macam (triangulasi) 

bentuk yanga ada, data di teliti secara terus-menerus dan bertahap sampai 

datanya jenuh dan lengkap. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut 

akan mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. untuk melakukan analisis 

data menggunakan 3 macam tahapan yang terdiri dari. 

1. Tahap Deskriptif atau tahap orientansi. Pada tahap ini, peneliti 

mendeskripsikan apa yang di lihat, di dengar dan di rasakan. 

2. Tahap reduksi. Dalam tahap ini, peneliti mereduksi atau mengkaji semua 

informasi yang di peroleh pada tahap pertama untuk mengfokuskan pada 

masalah tertentu. 

3. Tahap seleksi. Dalam tahap ini, peneliti menguraikan fokus masalah yang 

telah di tetapkan menjadi lebih rinci kemudian menganalisis secara 

mendalam. 

 Penelitian ini dilakukan dengan analisis data ketika di lapangan.karna 

merasa bahwa analisis yang di lakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu 

akan terasa lebih cepat untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang 

dihadapi. ketika saat wawancara kepada informan, sudah bisa melakukan 

analisis dan menyeleksi terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban 

yang di wawancarai belum memuaskan setelah di analisis terlebih dahulu, 

maka harus melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sampai 

diperoleh data yang dianggap kredibel dan lengkap. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) mengemukakan 
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bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 Menurut Sugiyono, (2015:268-277), dalam pengujian keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan uji kredibilitas . uji 

kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif terdiri dari 

pengamatan, ketekunan dalam melakukan penelitian, triagulasi atau 

pengecekkan data dari berbagai sumber yang ada dan dengan berbagai cara 

(baik triagulasi sumber data, triagulasi pengumpulan data, dan triagulasi 

waktu), dan menggunakan bahan referensi. Untuk penelitian ini menggunakan 

teknik keabsahan data dalam bentuk trigulasi yaitu trigulasi sumber yang 

artinya adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


