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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penilitian 

deskriptif. Maksudnya adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. 

Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat.Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan studi kasus atau penelitian kasus, maksudnya adalah penelitian 

tentang kasus subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau 

khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk 

memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang , sifat-sifat 



65 

 

serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang 

kemudian dari sifat-sifat di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, bertujuan agar 

peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-

dalamnya kemudian peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk naratif 

sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti memposisikan diri sebagai Human Instrument yaitu orang yang 

meluangkan waktu banyak dilapangan, karena dalam penelitian kualitatif 

kahadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul 

data.Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena disamping itu juga peneliti 

juga sebagai pengumpul data.Sebagaimana salah satu ciri peneliti kualitatif 

dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan 

kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, artinya 

dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secermat mungkin sampai pada hal yang sekecil-kecilnya 

sekalipun.
46

 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti terlibat 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-
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data.Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan 

lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek 

penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti angket). 

Adapun tujuan kehadiran peneliti di lapangan secara langsung adalah 

untuk mengamati keadaan dan fenomena yang terjadi di SMP Islam terpadu 

Al-Madani Kuningan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang kongkrit melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Sebelum memasuki lapangan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta 

izin kepada pihak SMP Islam Terpadu Al-Madani Kuningan (kepala 

sekolah) dengan memperkenalkan diri pada komponen yang ada di 

lembaga tersebut bagi melalui pertemuan yang diselenggarakan secara 

formal maupun semi formal serta menyampaikan maksud dan tujuan. 

b. Mengadakan observasi di lapangan untuk memahami latar penelitian 

sebenarnya. 

c. Membuat jadwal kegiatan penelitian berdasarkan kesepakatan antara 

peneliti dan subyek penelitian. 

d. Melakukan pengumpulan data di SMP Islam terpadu Al-Madani 

Kuningan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan 

jadwal yang telah disepakati. 
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C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah di SMP Islam terpadu 

Al-Madani Kuningan, karena didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis data berkaitan 

dengan problematika pembentukan karakter siswa melaui sistem 

pengintegrasian sekolah dan pesantren di SMP Islam terpadu Al-Madani 

Kuningan. 

b. Fokus penelitian mendeskripsikan dan menganalisis tentang upaya 

mengatasi permasalahan yang di hadapi di SMP Islam terpadu Al-Madani 

Kuningan dalam mengintegrasikan sekolah dan pesantren dalam 

pembentukan karakter siswa. 

D. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

suatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, 

kode dan lain-lain.
47

 

Sedangkan sumber dalam penelitian adalah suatu subjek yang terdapat 

dalam sebuah penelitian.Misalnya peneliti menggunakan questioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut 

responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-
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Indonesia), hal. 82. 



68 

 

pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan.data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu 

tentang peran kepala sekolah dalam mengintegrasikan sekolah dan pesantren 

untuk membentuk karakter siswa. 

Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Sumber data primer, dimana dalam hal ini sumber data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.
48

 Data 

primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (verbal) dan 

prilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan peran kepala sekolah 

dalam mengintegrasikan sekolah dan pesantren untuk membentuk karakter 

siswa. Data primer yang berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam 

mengintegrasikan sekolah dan pesantren utnuk membentuk karakter siswa 

didapatkan melalui observasi antara lain: (a) bagaimanakah nilai-nilai 

yang mendasari peran kepala sekolah dalam mengintegrasikan program 

sekolah dan pesantren utnuk pembentukan karakter, (b) bagaimanakah 

bentuk integrasi antara sekolah dan pesantren yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, (c) bagaimanakah bentuk pengelolaan dalam mengintegrasikan 

kedua lembaga tersebut. Sedangkan yang di jaring melalui wawancara 

antara lain adalah filosofi, ideologi, nilai, visi, misi, cita-cita, harapan, 
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keyakinan hidup, pandangannya mengenai sekolah yang baik, dan lainnya 

yang relevan dengan fokus penelitian. 

2. Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
49

 Lexy J. Moeloeng 

menjelaskan bahwa sumber data di luar kata dan tindakan merupakan 

sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa di abaikan. Dilihat dari sumber data, 

bahan tambahan yang berasal dari sumber yang tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen prinadi, dan 

dokumen resmi.
50

 Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, 

rekaman-rekaman, gambar atau foto yang berhunbungan dengan peran 

kepala sekolah dalam mengintegrasikan sekolah dan pesantren utnuk 

membentuk karakter siswa. Data sekunder; data yang di jaring melalui 

dokumen adalah data yang di perkirakan ada kaitannya dengan fokus 

penelitian, antara lain tentang; (a) pedoman dan peraturan sekolah; (b) 

struktur organisasi sekolah; (c) kurikulum; (d) siswa; (e) sarana prasarana; 

(f) kegiatan siswa, dan sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi.Sebab, bagi 

peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila 
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dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping 

itu juga untuk melengkapi data memerlukan dokumentasi (yang berkaitan 

dengan data yang dibutuhkan atau subyek). 

a. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi dibagi menjadi dua cara, yaitu: 

(1) pengamatan dapat bertindak sebagai partisipan atau non partisipan. (2) 

observasi dapat dilakukan secara terus terang atau penyamaran. Observasi 

yang menyangkut latar penelitian ini menggunakan teknik observasi yang 

pertama di mana peneliti bertindak sebagai partisipan. 

b. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, tujuan 

digunakannya wawancara antara lain adalah (1) mengkonstrusi mengenai 

kejadian, kegiatan organisasi, orang, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain (2) mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan yang 

telah dialami. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal 

sedangkan subyek peneliti dengan teknik purposive sampling atau 
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pengambilan sampel bertujuan, sehingga memenuhi kepentingan 

peneliti.
51

 

Sedangkan jumlah informan yang diambil terdiri dari: (1) Kepala sekolah 

SMP Islam Terpadu Al-Madani Kuningan. (2) guru yang dapat dijadikan 

acuan dalam pengambilan data. (3) siswa siswi di SMP Islam Terpadu Al-

Madani Kuningan. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non human, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.Rekaman adalah 

setiap tulisan atau pernyataan yang di persiapkan untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

accounting.Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti: 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya
52

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 

dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisi dilakukan dengan menelaah data, 

menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menyintesis, 

mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan 

dilaporkan secara sistematis. Data tersebut terdiri dari deskripsi-deskripsi 
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yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan prilaku. Dengan 

kata lain, data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang 

tentang perspektif, pengalaman, atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan 

pikirannya serta petikan petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu 

program.
53

 

Mengingat dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisi deskriptif 

kualitaif, maka dalam menganalisa data selama penelitian, peneliti 

menggunakan model spradely, yang membagi analisis data dalam penelitian 

kualitatif berdasarkan tahapan sebagai berikut: 

1. Pada tahap penjelajahan menggunakan teknik pengumpulan data grand 

tour question, yakni pertama dengan memilih situasi sosial (place, actor, 

activity) 

2. Kemudian setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan 

seoran informan ”key informant” yang merupakan informasi yang 

berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti 

untuk memasuki obyek penelitian.  

3. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut 

danmencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti terhadap 

objek penelitian dan dimulai mengajukan pertanyaan deskriptif, 

dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. 
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4. Berdasarkan hasil analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan 

analisis domain, utnuk mendapatkan gambaran yang umum dan 

menyeluruh dari obyek /penelitian atau situasi sosial. 

5. Analisis taksonomi. Setelah mendapatkan gambaran secara umum maka 

dilakukan analisis taksonomi agar lebih terperinci, yaitu dengan observasi 

terfokus 

6. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilakukan 

dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, melalui 

tema-tema budaya .berdasarkan temuan tersebut selanjutnya peneliti 

menuliskan laporan kualitatif.
54

 

G. Uji Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba bahwa untuk memperoleh data yang valid 

dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Observasi yang dilakukan secara terus menerus 

2. Trianggulasi sumber data, metode, dan peneliti lain. 

3. Pengecekan anggota, diskusi teman sejawat. 

4. Pengecekan mengenai kecukupan referensi transferibilitas atau keteralihan 

dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci” 

Dengan demikian, dalam pengecekan keabsahan data sangat diperlukan 

dalam penelitian kualitatif agar data yang di peroleh dapat di pertanggung 

jawabkan kebenarannya dengan melakukan verfikasi terhadap data. Verfikasi 
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terhadap data tentang peran kepala sekolah dalam mengintegrasikan sekolah 

dan pesantren untuk membentuk karakter siswa dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Mengoreksi metode yang digunakan untuk menggali data. Dalam hal ini 

peneliti telah melakukan cek ulang terhadap metode yang digunakan 

untuk menjaring data. 

2. Mengecek kembali laporan hasil penelitian yang berupa uraian data dan 

hasil interpretasi peneliti. Peneliti telah mengulang-ngulang hasil laporan 

yang merupakan produk dari analisis data diteruskan dengan cross check 

terhadap subjek penelitian. 

3. Trianggulasi untuk menjamin objektivitas dalam memahami dan 

menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih objektif dengan 

didukung cross check. Dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-

benar dapat di pertanggung jawabkan. 

Adapun metode trianggulasi yang digunakan dalam memperoleh 

keabsahan data adalah trianggulasi dengan teori, dalam hal ini peneliti 

melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang 

dihasilkan para ahli yang sesuai dan sepadan melaui penjelasan banding dan 
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hasil penelitian ini dikonsultasikan lebih lanjut dengan subjek penelitian 

sebelum dianggap mencukupi.
55
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