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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang didasarkan pada 

filsafat post positivisme, diaplikasikan untuk meneliti pada keadaan obyek 

yang alami, dimana sebagai instrumen kunci ialah seorang peneliti, 

pengambilan contoh sumber data dilakukan secara purposive, teknik 

pengumpulan dengan gabungan (trianggulasi), analisis data bersifat 

kualitatif / induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif dari pada 

generalisasi lebih menekankan pada makna (Sugiyono,2015: 15). 

Adapun penelitian kualitatif ini berusaha mengkontruksi realitas 

dan mencerna artinya. Fokus penelitian kualitatif adalah pada proses, 

pristiwa, dan otentitas objek yang diteliti. Posisi peneliti dalam penelitian 

kualitatif bersifat eksplisit dan mengikut sertaakan subyek dengan jumlah 

yang sedikit. Dengan demikian, keadaan umum yang dilakukan adalah 

bertekun pada analisis tematik. Peneliti kualitatif biasanya berkutat 

dengan realitas yang diteliti (Soemantri, 2005: 109). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case 

study). Studi kasus merupakan suatu inquiri empiris yang menyelidiki 

fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Secara umum studi kasus 
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adalah rencana yang lebih cocok jila pokok pertanyaan berkaitan dengan 

bagaimana dan kenapa, jila peneliti hanya mempunyai peluang sedikit 

untuk mengatur peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan jika fokus 

penelitiannya itu terletak pada fenomena semasa di dalam latar belakang  

yang nyata (Yin, 2014: 1).  

Penjelasan dan uraian komprehensif mengenai berbagai aspek 

seperti individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau 

suatu situasi sosial adalah hasil yang diberikan dari studi kasus sebagai 

jenis penelitian. Data subyek ditelaah sebanyak mungkin oleh peneliti 

dalam penelitian yang menggunakan studi kasus ini (Mulyana, 2013: 201). 

Penelitian ini menggunakan studi kasus dikarenakan peneliti ingin 

menggali informasi secara mendalam mengenai proses pelaksanaan dan 

hasil dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu. 

2. Subjek Penelitiani 

Menurut Arikunto, (2003: 130) subyek penelitian diartikan sebagai 

sumber data/ informasi yang diambil dan dimintai informasi yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 

Teknik purposive digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teknik 

purposive yaitu metode yang penepatan sampelnya dengan dipilihnya 

beberapa sampel yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang juga  
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dinilai bahwa sampel sesuai dengan tujuan penelitian (Nursalam, 2008: 

143). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, 

manfaat partisipasi, pelaksanaan partisipasi, dan faktor yang yang 

mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran. 

Adapun dalam penelitiani ini terdapat beberapa subyek yaitu tiga 

orang atau lebih yang dipilih oleh peneliti sebagai sumber informasi atau 

sumber data karena subyek tersebut dianggap oleh peneliti menguasai 

bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian dan data yang 

diinginkan oleh peneliti. Oleh karenanya, dibutuhkan subjek yang 

memenuhi parameter yang didapat mengungkap hal di atas sehingga data 

bisa diperoleh. Di antaranya : 

a. Narasumber memahami atas pelaksanaani program PPK (penguatan 

pendidikan karakter) yang dijalankan di sekolah. 

b. Mengetahui tentang kebijakan yang berkaitan dengan kegiaatan 

partisipasi komite kelas. 

c. Terlibat sebagai koordinator/ penanggungjawab kegiatan. 

d. Terlibat langsung sebagai objek di dalam program PPK. 

Berdasarkan dengan parameter tersebut diatas, maka subyek yang 

akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah:  
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1) Kepala SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Batu dalam hal ini menjadi 

sumber data dalam penelitian, dikarenakan kepala sekolah merupakan 

pemegang kebijakan dalam program penguatan pendidikan karakter di 

SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

2) Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

Waka Kurikulum di SMP Muhammadiyah 2 Batu juga sebagai salah 

satu informan dalam penelitian ini. Hal tersebut mengacu pada otoritas 

waka kurikulum yang mana pelaksanaan program kegiatan 

kokurikuler adalah kegiatan yang di bawah tanggungjawab bidang 

kerja waka kurikulum serta bidang yang menguasai kegiatan dan 

seluruh aktivitas siswa di lingkungan sekolah. 

3) Waka Kesiswaan dalam penerapan PPK melalui kegiatan kokurikuler 

di SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

Adapun Waka Kesiswaan di SMP Muhammadiyah 2 Batu yang 

berperan dalam pelaksanaan program PPK yang juga sekaligus 

sebaagai pembimbing dan pengasuh dalam perubahan karakter siswa 

melalui melalui program pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang ada di 

SMP Muhammadiyah 2 Batu. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah informasi, data dan fakta yang 

diperoleh peneliti ketika melakukan suatu penelitian. Pengumpulan data 

akan mempermudah dalam menjelaskan tentang keadaan di lapangan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, antara lain: 

a. Wawancaraa 

Menurut Imam Gunawan, wawancara merupakan diskusi atau 

percakapan antara peneliti dan narasumber terkait permasalahan yang 

akan diteliti. Peneliti harus mengerti batasan tentang topik yang 

didiskusikan sehingga pernyataan tidak menyimpang dan jauh dari 

topik yang dibahas. Pengertian lain, wawancara merupakan 

percakapan atau komunikasi verbal antara peneliti dan informan dalam 

merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat untuk 

memperoleh informasi (Nasution, 2004: 113). 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara ini 

dilakukan peneliti secara intensif dan formal, sehingga akan 

memperoleh data/ informasi yang akurat dan sebanyak mungkin 

secaara jujur dan terperinci. Wawancara dalam penelitian bergunaa 

dalam memperoleh data dari para informan yang akan diambil 

informasi mengenai pelaksanaan program PPK di sekolah yang 
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meliputi: efektifitas program PPK di sekolah, dampak yang terjadi 

pada peseta didik, dan hambatan dalam menjalankan program PPK. 

Dalam pengambilan data dengan menggunakan teknik 

wawancara ini, peneliti mengambil beberapa sumber data/ informan 

beserta perihalyang akan digali untuk melengkapi data penyusuna 

skripsi, diantaranya: 

1) Kepala SMP Muhammadiyah 2 Batu 

Adapun beberapa informasi/ data yang akan dibutuhkan oleh 

peeliti dari kepala SMP Muhammadiyah 2 Batu, adalah: 

a) Data informassi tentang program PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) di SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

b) Data informasi tentang kebijakan dari kepala sekolah 

dalam PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di SMP 

Muhammadiyah 2 Batu. 

2) Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 2 Batu 

a) Informasi tentang pelaksanaan pelaksanaan PPK melalui 

kegiatan kokurikuler di SMP Muhammadiyah 2 Batu. 

b) Informasi tentang perkembangan pendidikan karakter 

dengan adanya pendidikan karakter melalui kegiatan 

kokurikuler. 
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3) Waka KesiswaanSMP Muhammadiyah 2 Batu 

a) Informasi data tentang pembentukan karakter pada siswa 

b) Informasi data tentang  factor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). 

b. Observasi Partisipan 

Observasi adalah pengamatan (KBBI, edisi kedua). Robert K. 

Yin berpendapat bahwa observasi partisipan merupakan bentuk 

observasi khusus, dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat 

tetapi juga terlibaat aktif dalam situasi tertentu yang terkait dengan 

penelitian. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mengamati secara 

langsung tentang aktivitas peserta didik dalam keikutsertaan dalam 

PPK. Hal ini ditujukan untuk melihat perkembangan peserta didik 

terlebih dalam hal karakter. 

Dalam penelitian ini, melalui pengamatan dan pengalaman 

langsung/ keikutsertaan secara langsung ke dalam kegiatan, peneliti 

berusaha untuk mendalami proses kegiatan yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan, dan penyimpanan 

informasi dalam bidang pegetahuan (KBBI, edisi kedua). 

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 
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data yang tidak bisa diperoleh dalam wawancara ataupun observasi. 

Hasilnya berupa gambar, foto, bagan, catatan-catatan, barang-barang, 

naskah yang didapat saat penelitian. Dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah profil sekolah, foto-foto 

kegiatan, lembar penilaian siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 2 

Batu. 

4. Teknik Analisi Dataa 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Moleong, 1993:103). 

Menurut Robert K. Yin, (2014: 133) menganalisis data terdiri atas 

pengujian, pengelompokkan, pentabulasikan, ataupun pengecekan kembali 

data dan fakta untuk menunjuk proporsi awal penelitian. 

Analisis data yang digunakan dalam mengelola data yang 

terkumpul adalah dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini lebih 

bersifat induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris, bukan dari 

deduksi teori, sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan (Moleong, 1993: 103). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

berupa teknik analisis data berupa model analisis data interaksi. Setelah  

proses pengumpulan data telah selesai, tiga komponen anaalisis, yakni: 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dari data. 

 

Gambar 1.1 

Komponen dalam analisis data (interactive model)  (Nasution, 1996:277) 

(Miles dan Huberman) 
 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini, data yang didapat masih bersifat mentah, 

dan belum terinci, sehingga masih perlu di filter/ direduksi, yakni 

dengan cara merangkum, dan memilah hal-hal yang penting. 

Memusatkan perhatian pada data/ hal yang penting dan menghapus 

data yang dianggap kurang berguna untuk menunjang penelitian. 

Peneliti akan mereduksi data hasil penelitian yakni, data wawancara, 

dokumentasi, dan observasi data terkait PPK melalui kegiatan 

kokurikuler. 
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Data yang sudah direduksi akan ditampilkan dalam bentuk 

terperinci, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah, 

biasanya ditampilkan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik. Setelah 

data selesai disajikan kemudian tahap selanjutnya data akan 

diverifikasi menjadi kesimpulan awal sementara dan bisa berubah 

apabila tidak adanya bukti yang akurat dan kuat untuk mendukung 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tapi, apabila terdapat bukti yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung 

kesimpulan tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan adalah 

kesimpulan yang kredibel, sesuai dengan fakta keadaan di lapangan 

(Sugiono, 2006: 337). 

5. Teknik Keabsaahan Data 

Keabsahan data merupakan teknik pembuktian terhadap pa yang 

sudah diamati serta diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan keadaan nyata 

lapangan penelitian. Untuk dapat mengetahuinya, ada beberapa tahapan 

yang ada di dalam teknik ini, yaitu:  

1. Triangulasii 

Triangulasi data dalam pengujian keakuratan data ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari banyak sumber dengan cara: 

a. Triangulasi dengan Sumber 
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Pengujian ini merupakan pengujian yang membandingkan dan 

mengecek keakuratan suatu informasi dari satu 

informan(sumber) dengan informan lain. 

b. Triangulasi dengan Teknik 

Pengujian data berupa pengecekan data yng menggunakan 

strategi/ cara tentang keakuratan penemuan hasil penelitian 

dengan beberapa teknik pengumpulan data yng berbbeda- beda 

dengan fokus yang sama. 

c. Triangulasi dengan Teori 

Pengujian ini didasarkan bahwa fakta tidak dapat diperiksan 

keakuratannya dengan 1 atau 2 teori saja. Suatu analisis 

keakuratan fakta membutuhkan penjelasan tentng teori dan 

juga penjelasan pembanding atau penyaing tteori. 

d. Trianngulasi dengan Penyidik 

Pengujian data yang dilakukan antar sesama peneliti untuk 

mengurangi kesalahan dalam melakukan penelitian, 

pengumpulan data agar tercapai keakuratan data yang sesuai 

dengan fakta lapangan. 

2. Teknik Member Check 

Lincolin (dalam Nasution, 1996:221) teknik member check yaitu 

pengujian olah data dengan cara mendatangi kembali informan 
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sambil memperlihatkan data yang sudah diolah oleh peneliti 

menjadi kesimpulan akhir dari penelitian. Serta juga merupakan 

pengujian kembali data yang sudah diolah dengan keadaan nyata 

di lokasi penelitian. Intinya dalam member check informan dan 

peneliti mengadakan review terhadap data yang telah diperoleh 

dalam penelitian baik isi maupun bahasanya. 


