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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini memakai metode penelitian kualitatif 

(naturalistik), yaitu Machmud (2016) menjelaskan bahwa sebuah penelitian yang 

ditujukan apabila hendak menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, kegiatan, 

peristiwa, sikap, pemikiran personal atau kelompok, dan sosial yang merupakan 

pengertian dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan, yaitu to 

describe and explore (mengungkapkan dan menggambarkan) juga to describe and 

explain (menjelaskan dan menggambarkan). Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari 

beberapa orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Penelitian ini 

menekankan pada karakter alamiah sumber data. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan langsung 

(observasi) ke lapangan. Melakukan penelitian secara mendalam dan terstruktur 

kepada subjek penelitian dan menjabarkan hasil penelitiannya. Peneliti akan 

memfokuskan pada strategi komunikasi guru dalam membentuk kepribadian 

siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Banjar. Pada fokus penelitian ini, peneliti 

akan mendeskripsikan masalah-masalah dan mengumpulkan data yang kemudian 

diolah dan dianalisis. 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif, yakni 

penelitian digunakan untuk menggambarkan secara detail mengenai objek 

penelitian, serta menganalisis fenomena-fenomena yang ada, dalam penelitian ini 

adalah strategi komunikasi guru dalam membentuk kepribadian siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Banjar. 

Penelitian deskriptif menurut Machmud (2016) yaitu sebuah cara 

penelitian yang diperuntukkan ketika membuat gambaran beberapa fenomena 

terjadi di masa sekarang atau saat yang lampau. Tipe deskriptif yang dilakukan 

untuk meneliti lalu mendata karakteristik fenomena atau variabel yang kemudian 

dijelaskan seperti apa adanya. Penelitian ini tidak menimbulkan manipulasi atau 
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pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi 

apa adanya. 

Pemilihian penelitian deskriptif diharapkan mampu mendapat data yang 

akurat dan terpercaya ketika peneliti mengumpulkan data pada objek penelitian. 

Hal ini dimaksud untuk memudahkan peneliti guna mencatat data-data yang 

diperoleh dan mengolah data lalu menganalisisnya. 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 sampai 

dengan 28 Mei 2019. Penetapan waktu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan 

nantinya mendapatkan hasil yang bisa dijadikan sebuah kesimpulan atau 

gambaran fenomena yang didapat dari penelitian tersebut. 

Pemilihan tempat penelitian mempertimbangkan tenaga dan kemudahan 

akses administrasi serta perencanaan penelitian. Dikarenakan peneliti mengenal 

baik lingkungan sekitar sekolah, maka peneliti memilih tempat penelitian di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Banjar yang beralamat di jalan Tanjung Rema 

Komplek PP. Darussalam Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten 

Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan unsur penting pada penelitian. subjek 

penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian. Moleong (2010) menyebutkan bahwa subjek ialah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Sumber data ada dua jenisnya, yakni sumber data utama dan sumber data 

sekunder. Lofland (Moleong, 2010) menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan, 

seperti dokumen, buku, dan lainnya. Definisi dari data primer, Machmud (2016) 

menyebutkan bahwa data yang didapat dengan tahap melakukan sebuah ukuran 

langsung yang dijalankan peneliti yang tidak berasal dari kata yang sudah dipakai, 

berupa sejumlah responden yang disebut subjek penelitian. Sedangkan jenis data 

yang tidak langsung dan diperoleh dari sumbernya, berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, internet, serta media cetak ialah pengertian dari data sekunder. 
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Adapun objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi guru, 

hambatan, dan solusi. Subjek merupakan beberapa orang yang terlibat dalam 

proses pelaksanaan belajar mengajar di lokasi penelitian. Sumber data primer pada 

penelitian ini adalah kata dan tindakan beberapa orang yang diamati atau yang 

diwawancara yang dinilai kompeten dalam proses belajar mengajar, yakni: Kepala 

Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Kesiswaan dan GMP, Wali Kelas, dan siswa Madrasah Tsanawiyah 6 

Banjar. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau perekam, maupun 

foto. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sumber tertulis yang didapat 

dari dokumen di lembaga pendidikan, jurnal ilmiah, dan buku yang berhubungan 

dengan penelitian agar mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber 

data sekunder bermaksud untuk memperkuat temuan dan melengkapi informasi 

yang telah dikumpulkan melalui wawancara secara langsung. 

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling (sampling bertujuan/disengaja). Menurut Pujileksono (2016) 

purposive sampling adalah sesuatu atau seseorang diambil/ditentukan sebagai 

sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki dan dapat 

memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Peneliti 

menentukan kriteria subjek penelitian dengan mempertimbangkan orang-orang 

yang mengetahui, kompeten, dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar 

mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Banjar. Penetapan kriteria sumber 

data ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan 

tingkat validitas data yang dikumpulkan nantinya sesuai dengan kondisi di 

lapangan dan apa adanya. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, Machmud (2016) menyatakan peneliti adalah 

instrumen utama dalam penelitian. Yang berarti, apabila seorang peneliti 

diharuskan untuk dapat menggali informasi dalam jumlah yang banyak melalui 

sumber data dari aktivitas wawancara dan harus bisa menilai maupun merasakan 

adanya perubahan fenomena yang ditelaah melalui tahapan pengamatan. Moleong 

(2010) menyebutkan bahwa instrumen penelitian kualitatif ialah peneliti itu 

sendiri, dibantu dengan instrumen lain berupa pedoman wawancara dan observasi. 
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Peneliti merupakan perencana, pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan 

data, dan peneliti menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. 

Peneliti akan melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data guna 

memperkuat hasil temuan penelitian nantinya. Pengumpulan data digunakan agar 

data yang dihasilkan maksimal dan tingkat keabsahannya tinggi. Ada pun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

A. Pengamatan/observasi 

Poerwandari (Gunawan, 2013) menyatakan bahwa istilah observasi 

diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena 

tersebut. Pujileksono (2016) menyebutkan bahwa observasi biasa diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Memperhatikan secara langsung bagaimana 

keadaan yang terjadi di lapangan, kondisi jasmani maupun perbuatan yang 

terjadi pada saat berlangsungnya penelitian adalah sebuah cara yang 

dilaksanakan pada proses pengamatan (Machmud, 2016:58).  

Peneliti melakukan observasi setiap kali berkunjung ke lingkungan 

sekolah tersebut. Observasi dimaksud guna memperhatikan objek dan subjek 

penelitian, yang nantinya peneliti dapat memaknai situasi dan kondisi yang 

terjadi pada saat di lapangan. Pengamatan yang dilakukan sifatnya pasif, 

artinya peneliti berdiri di lingkungan sekolah dan berada di luar sistem yang 

diamati. 

B. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara 

penelitian lebih dari sekadar percakapan dan berkisar dari informal ke formal 

(Gunawan, 2013:160). Menurut Masri Singarimbun (Machmud, 2016) 

wawancara atau interview ialah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau 

lebih secara langsung berhadapan atau melalui media. Wawancara adalah 

tahapan mendapatkan kejelasan untuk tujuan penelitian yang dilakukan ketika 

memberikan pertanyaan dan menerima jawaban pada saat berhadapan satu 

sama lain antara yang mewawancara dengan subjek penelitian atau individu 
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yang diwawancarai, dengan atau tanpa memakai  guide (pedoman) pertanyaan 

yang sudah dibuat, di mana yang melakukan wawancara dan subjek ikut andil 

pada kehidupan sosial yang tidak selalu berdurasi panjang (Bungin,  2010:108). 

Peneliti menjalankan tahapan wawancara dengan terstruktur yang 

bertujuan agar dapat menggali informasi melalui interaksi langsung (tatap 

muka) bersama subjek penelitian. Subjek utama pada penelitian ini yaitu 

Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala 

Madrasah Bidang Kesiswaan dan GMP, Wali Kelas, dan siswa Madrasah 

Tsanawiyah 6 Banjar. Peneliti mempersiapkan instrumen, yakni pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang hendak diajukan dan mencatat semua yang 

disampaikan oleh subjek. Karenanya, tipe wawancara yang dipakai oleh 

peneliti adalah wawancara terstruktur. 

C. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Gottschalk (Gunawan, 2013) berupa setiap proses 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dimaknai untuk  

membuat hasil data lengkap yang didapat pada saat observasi dan wawancarai. 

Harapannya, temuan berupa data yang dibutuhkan menjadi sesuai dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya (Machmud, 2016:60). Kartini Kartono 

(Bungin, 2010) mengemukakan bahwa metode dokumentasi ialah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. 

Peneliti menggunakan dokumentasi guna memperkuat data yang diperoleh 

selama penelitian, yaitu lembar dokumen pendukung berupa hasil wawancara 

dengan informan yang didokumentasi dalam bentuk tulisan, arsip lembaga 

pendidikan, dokumen tertulis lembaga pendidikan, dan hasil foto selama 

penelitian berlangsung. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui tahapan analisis data 

terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan ini, peneliti 

menganalisis setiap data yang ditemukan di lapangan untuk kemudian diolah, 

digambarkan, dan dapat diambil kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2017) pada 

penelitian kualitatif, sudah melaksanakan aktivitas analisis data sebelum peneliti 
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menuju tempat penelitian. Analisis data dijalankan pada hasil belajar pendahuluan 

dan data tambahan yang akan dipakai untuk menetapkan fokus penelitian. Analisis 

data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus menerus hingga penulisan hasil penelitian. 

Teknik analisis data ditujukan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah 

dirancang atau menjawab rumusan masalah. 

Pujileksono (2016) mengartikan analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini dilakukan pada saat mendapat kumpulan data yang berlangsung dan 

setelah tuntas mengumpulkan data pada waktu tertentu. Analisis data dijalankan 

dengan langsung secara berangsur-angsur hingga selesai dan interaktif, sampai 

data yang ada sudah jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman melalui tiga 

tahapan, yakni: 

A. Reduksi data (data reduction) 

Tahapan pertama adalah reduksi data, menurut Sugiyono (Gunawan, 2013) 

merupakan kegiatan menyimpulkan, menentukan hal apa saja yang utama, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola dann temanya. 

Reduksi data berarti tahap melakukan pilihan, pemusatan perhatian dengan 

cara transformasi data “kasar”, penyederhanaan, dan pengabstrakan yang 

muncul dari catatan tertulis di tempat penelitian (Pujileksono, 2016:152). 

Machmud (2016) menyebutkan bahwa reduksi data digunakan untuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti untuk 

menarik kesimpulan. 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan sejak peneliti memasuki lokasi 

penelitian hinga semua data terkumpul. Pengumpulan data diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus masalah yang 

diteliti di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Banjar. Data mentah berupa hasil 

observasi, catatan, hasil rekaman, perolehan data dari wawancara, dan 

dokumentasi. Pada proses reduksi data, dimulai dengan mengodekan data dan 

mengategorikan data sesuai sub atau nomor dalam prioritas. Selanjutnya dalam 

reduksi data ialah menganalisis dan menghubungkan strategi komunikasi guru 

dalam membentuk kepribadian siswa. Melalui seleksi dan memfokuskan data 
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yang dapat menjawab pertanyaan, menonjolkan hal penting selama hasil 

temuan terkait penelitian. 

B. Penyajian data (data display) 

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, yang berarti 

menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sebagainya (Pujileksono, 2016:152). Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 2013:210). 

Tujuan sajian data menurut Machmud (2016) ialah untuk menggabungkan 

informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti 

menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif.  

C. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) 

Tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan 

hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data 

(Gunawan, 2013:212). Kesimpulan pada penelitian hendaknya bisa menjawab 

rumusan masalah, sebab rumusan masalah pada penelitian kualitatif hanya 

memiliki sifat fleksibel dan dapat berkembang seusai peneliti berada di tempat 

penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif yang artinya fakta baru yang 

diberikan dengan bentuk gambaran maupun deskripsi yang awalnya hampir 

jelas, menjadi jelas dan bisa berupa relasi interaktif atau kausal dan teori atau 

hipotesis (Pujileksono, 2016:152). Kalau kesimpulan memang sudah mendapat 

dukungan dari beberapa bukti dengan tingkat kebenarannya yang tinggi dan 

secara terus menerus ketika peneliti kembali ke tempat penelitan untuk 

mengumpulkan data, seharusnya kesimpulan yang disampaikan adalah bagian 

dari kesimpulan yang dapat dipercaya (kredibel) (Machmud, 2016:83). 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Dalam uji keabsahan data pada penelitian sangat penting dilakukan untuk 

menunjukkan validnya data atau kesahihan data, sehingga peneliti dapat 

mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Pada tahapan ini, peneliti 

menggunakan triangulasi sebagai tolok ukur keabsahan data. Triangulasi menurut 

Pujileksono (2016) pada dasarnya adalah pendekatan multi metode yang 

dilaksanakan peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Konsep 
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dasarnya ialah fenomena yang diteliti bisa dimaknai dengan baik sehingga 

didapatkan kevalidannya apabila didekati dari berbagai angel (sudut pandang). 

Peneliti menggunakan triangulasi waktu dalam penelitian ini karena situasi 

dan kondisi di lapangan merupakan kegiatan belajar mengajar yang aktif. Peneliti 

melakukan penyesuaian waktu dengan subjek penelitian untuk mendapatkan hasil 

wawancara yang valid dan tidak mengurangi tingkat kebenaran dalam suatu 

jawaban yang disampaikan oleh subjek wawancara. Sugiyono (2017) menjelaskan 

bahwa waktu kebanyakan memengaruhi tingkat kebenaran data. Data yang sudah 

dalam tahap pengumpulan data dengan metode wawancara saat pagi hari di saat 

orang yang memberikan jawaban masih segar dan tidak mendapat banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih dapat diyakini dengan proses tingkat 

kebenaran yang tinggi sehingga lebih dapat dipercaya. Karenanya, pada saat 

melaksanakan uji kredibilitas, data dapat diaplikasikan melalui pengecekan 

dengan wawancara pada situasi atau waktu yang berbeda. Kalau hasil uji 

mendapatkan data yang berbeda, hendaknya dilakukan secara berulang kali 

sehingga akan menuju ke tahap dalam menemukan kepastian datanya. Triangulasi 

waktu pada tahap mengumpulkan data menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Oleh karena itu, peneliti menggunakan triangulasi waktu guna 

mendapatkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi yaitu dilakukan pada 

waktu pagi hari. Di siang dan sore hari, peneliti mengolah dan mengecek data 

yang ditemukan melalui hasil wawancara yang didapat. Dan terakhir di malam 

hari, peneliti melakukan pengecekan data ulang dan menjabarkan hasil temuan 

agar sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan sebuah 

kesimpulan yang dapat dipercaya. 
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