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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini membahas tentang Metode Penelitian untuk mengetahui jenis dan 

pendekatan, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Kirk dan Miller dalam Zuriah (2009:92) Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang khusus dalam ilmu sosial, yang pada dasarnya bergantung pada 

pengamatan orang di daerah dan berurusan dengan orang-orang ini dengan bahasa 

dan peristiwa yang diamati secara langsung. Sedangkan menurut Menurut Moleong 

(2014:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami 

fenomena yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, dll. Yang 

dialami secara keseluruhan dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

dalam konteks alami khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, 

Sugiyono (2005:21) Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Sedangkan 

menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena buatan manusia maupun fenomena alamiah yang ada di dunia 

ini sehingga dapat di amati dengan baik. 

Pernyataan di sampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan 
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untuk mengetahui penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam membentuk 

karakter mandiri melalui kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).  

B. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8 batu, alasannya  

karena di sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah panutan bagi sekolah-sekolah 

lain dan dalam pengorganisasiannya sangat baik, baik di sekolah maupun di luar 

jam sekolah.  

Waktu penelitian merupakan waktu di mana penelitian ini dilakukan mulai dari 

penyusunan tugas akhir, permohonan izin hingga selesai tugas akhir penelitian. 

Proses penyelesaian dalam penelitian ini memerlukan waktu 1 (satu) bulan yakni 

dilakukan pada akhir bulan agustus sampai awal bulan oktober 2019. 

C. Subjek Penelitian  

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel atau subjek penelitian telah 

diperhitungkan dalam sebuah populasi dan sebelumnya telah diketahui dan 

diperhitungkan. Adapun kriteria subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu 

orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan mengenai penguatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

membentuk karakter mandiri melalui kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek 

penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Guru Pembina 

Peneliti memilih guru pembina/koordinator sebagai subjek penelitian karena 

guru pembina merupakan subjek yang paling dekat dengan pengurus IPM 
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karena dalam setiap kegiatan IPM pengurus akan meminta bimbingan dari guru 

pembina. Oleh karena itu pembina/koordinator merupakan subjek yang 

memiliki pengalaman serta informasi yang dapat dipertanggung jawabkan 

terkait dengan penelitian ini. 

2. Pengurus IPM 

Peneliti memilih seorang siswa yang mengelola organisasi Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM) sebagai subjek penelitian karena adalah subjek yang 

merencanakan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan di sekolah. Oleh 

karena itu IPM adalah subjek dengan pengalaman dan informasi yang di dapat 

sehubungan dengan penelitian ini. 

3. Siswa  

Peneliti memilih siswa sebagai subjek penelitian karena siswa merupakan 

subjek yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan IPM, sehinggga kita mengetahui 

bagaimana pandangan mereka terhadap kegiatan IPM. 

D. Prosedur Penelitian 

Moleong (2014 : 126) mengatakan tahapan penelitian kualitatif mempunyai 

berbagai tahap, seperti tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan / proses lapangan, 

tahap analisa data, tahap kesimpulan, dan terakhir tahap pelaporan dan dalam 

pengertiannya sebagi berikut:  

1. Tahap pra lapangan, yaitu di dalam persiapan ini atau pada tahap pra lapangan 

mempunyai berbagai tahap, adalah: 

a) Merumuskan masalah yang akan dibahas. 

b) Memutuskan di mana harus melakukan penelitian. 

c) Proposal dibuat sebagai syarat studi, diajukan ke pihak yang berkepentingan. 
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d) Melaksanakanvpengurusan izin surat penelitian. penelitian ini mempunyai 

surat izin yang berfungsi sebagai bukti bahwa kita bisa melaksanakan 

penelitian di tempat yang akan saya gunakan untuk meneliti yaitu di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

2. Tahapan pelaksanaan / proses lapangan 

Tahapan ini merupakan tahap yang lumayan lama karena peneliti harus bekerja 

dilapangan dan mencari banyak data yang dapat mencakup tahap penyusunan 

data dan tahap pengumpulan data 

3. Tahap analisa data  

Pada tahap ini adalah tahap dari analisis data yang telah di dapatkan setelah 

melakukan pengumpulan data yang bisa didapat dari pemberi sumber yang 

sesuai dengan rumusan masalah yang selesai disusun secara baik. Peneliti 

dalam tahap ini harus bekerja ekstra dalam memilah data yang akan di gunakan 

dalam penelitiannya, jika kurang peneliti harus kembali ke tempat penelitian 

guna melengkapinya. 

4. Tahap kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang  sudah di 

analisis oleh responden atau informan dan sebagi penutup dari laporan yang 

sudah dilakukan. 

5. Tahap pelaporan 

Tahapan ini adalah tahapan laporan yang ditulis atau lagkah akhir dari 

keseluruhan beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dengan data yang 

diperoleh dari informan atau respoden. 
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E. Data dan sumber data 

Arikunto (2013:99) Data adalah subyek atau hasil catatan peneliti, baik yang 

berupa fakta atau angka yang diperoleh dan dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi yang akan dilaksankana. Peneliti harus memahami data 

dan sumber data yang benar agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

informan secara langsung. Penelitian ini menggunakan data ini untuk 

mendapatkan data tentang peran Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam 

melaksanakan pendidikan karakter untuk membentuk karakter mandiri. Semua 

ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh di 

SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari data yang sudah ada dan 

dikaitkan dengan sumber data pelengkap yang berfungsi untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang diselidiki atau data yang diperlukan untuk data primer. 

Dalam studi ini, peneliti harus mencari atau memperoleh data dari literatur yang 

ada di tempat yang akan ditelitinya sehingga dapat membantu dalam 

menyelesaikan penelitian yang akan dilaksanakan, data tersebut seperti buku 

ilmiah, surat kabar, ulasan, dan artikel yang berkaitan dengan melaksanakan 

peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter untuk membentuk karakter mandiri di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 
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F. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2015:400) Mengatakan instrumen penelitian yang menjadi 

instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. 

Untuk itu instrumen penelitian menjadikan lebih fokus permasalahan yang akan 

dilakukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dilakukan dengan sebaik mungkin 

dan dapat dipercaya dan mudah dimengerti. 

Margono dalamkZuriah (2009:168)kjuga mengatakan pada dasarnya peneliti 

akan menuai keberhasilan apabila peneliti menggunakan instrumen dengan banyak. 

Ada instrumen yang di pakai dengan keperluan pengumpulan data dalam penelitian 

ini ialah penelitilah yang menjadi key instrumen ataupun peneliti menjadi alat yang 

utama. Keberadaannya peneliti saat dilokasi sangat di butuhkan karena seorang 

peneliti diwajibkan mampu menciptakan suasana yang sangat baik dengan subyek 

penelitian tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian Instrumen yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

1. Instrumen observasi 

Instrumen observasi dibuat agar memudahkan dalam mengelompokkan data 

yang diperoleh dari observasi pelaksanaan kegiatan organisasi Ikatan pelajar 

muhammadiyah dan penguatan nilai-nilai karakter mandiri peserta didik, 

sebelum dilakukan observasi secara menyeluruh dalam penelitian,ada baiknya 

dilakukan observasi awal terlebih dahulu agar memudahkan dalam penelitian. 

2. Instrumen wawancara 

Instrumen wawancara disusun untuk mengetahui pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter mandiri melalui kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) di SMP Muhammadiyah 8 Batu, wawancara dilakukan pada saat sebelum 
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penelitian serta selama penelitian berlangsung. Wawancara ini juga sebagai 

informasi kepada pihak sekolah terhadap penelitian yang akan kami laksanakan. 

3. Instrumen dokumentasi. 

Instrumen dokumentasi digunakan sebagai panduan kelengkapan data penelitian 

yang akan kita laksanakan. 

G. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data mempunyai beberapa teknik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data, dimana satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda 

dan hendaknya dapat digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan 

jenis data yang akan dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2015:309) teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, adapun beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara,  

Mohamad ali (2013:90) mengatakan wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal 

ini untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikontruksikan dalam suatu topik 

tertentu, dan mendapat informasi sesuai yang kita inginkan.    

2. Teknik Pengamatan/Observasi,   

Nasution dalam sugiyono (2015;310) mengatakan bahwa observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Data biasanya 

menggunakan peralatan canggih sehingga dapat diobservasi dengan jelas.  
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Margono (2007:158) mengatakan observasi diartikan sebagai pengamatann dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Teknik Dokumentasi 

Menurut sugiyono (2015;329) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

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

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4. Triangulasi,  

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. 

H. Teknik analisis data 

menurut sugiyono (2015:333) mengatakan teknik analisis data adatalah data di 

peroleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya 

jenuh. Sedangkan menurut bogdan dalam sugiyono (2015:334) mengatakan analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secra sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di 

fahami dan temuannya dapat di informasikan kepada oranglain dan sebagai acuan 

penelitian bagi peneliti yang lain apabila melakukan di tempat yang sama.  
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Sugiyono (2015:336) analisis data penelitian kualitatif dilakukan melalui dua 

tahapan yakni analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama 

dilapangan. Seperti yang dijelaskan dibawah ini: 

1. Analisis data sebelum di lapangan  

Analisis data sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian, namun fokus penelitian ini hanya sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk selama penelitian di lapangan.  

2. Analisis data selama dilapangan 

Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data. Teknis analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman dalam Sugiyono, 

(2015: 338) mengatakan Aktivitas dalam analisis data terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus- 

kan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu dengan demikian reduksi data yang telah di pilih akanmemberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan 

data selanjutnya. 

b. Penyajian data ( data display) 

Setelah data reduksi dilakukan maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data, seluruh data yang diperoleh baik berupa catatan wawancara, observasi 

dan dokumen diatur, dikelompokkan, diurutkan, diberi kode dan dikategorikan 
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sesuai kelompok data yang diperoleh. Dengan demikian  mendisplay data akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan apa yang akan 

dilakukan selanjutnya.dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 

c. Penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verification) 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan data, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.  

Berikut adalah model interaktif dalam analisis data menurut miles dan huberman 

dalam sugiyono (2015:338) 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.8: komponen dalam analisis data (interactive model)  

I. Keabsahan data 

Keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan data yang 

sudah dilakukan dengan kebenaran hasil penelitian dengan mengungkan dan 

memperjelas data serta fakta-fakta aktual di lapangan. Sugiyono (2015:365) 

mengatakan temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apayang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut 

Data collection Penyajian data 

Reduksi data 

Penarikan kesimpulan 
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penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak tergantung pada kemampuan 

peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati. Pengujian keabsahaan data pada 

penelitian ini menggunakan keabsahaan data Triangulasi. Moleong (2005:330) 

mengatakan bahwa triangulasi adalah cara yang dilakukan untuk memeriksaan 

keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu dari luar untuk keperluan 

pengecekan ataupun membandingkan data tersebut sehingga dapat dilihat 

perbedaannya. Selanjutnya Denzim dalam Moleong (2004:330) mengatakan ada 

beberapa macam triangulasi yaitu: 

1. Triangulsi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh  

melalui beberapa sumber yang berbeda. Data yang di peroleh selanjutnya 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan pada setiap 

informasi yang diperoleh. 

2. Triangulasi metode 

Metode ini dilakukan dengan cara menguji kreadibilitas data yang di peroleh 

dengan mengecek data dengan menggunakan sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi penyidikan 

Triangulasi penyidikan ini dilakukan dengan cara menggunakan bantuan 

hasil peneliti atau pengamat untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data contoh dengan membandingkan hasil analisis seseorang 

dengan analisis yang lainnya. Sehingga mengerti apa saja perbedaan antara 

penelitian yang satu dengan yang lain. 
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4. Triangulasi teori 

Triangulasi teori ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu 

tidak dapat diperiksa derajat dengan satu atau lebih teori, tetapi hal itu juga 

dapat dilakukan, atau di sebut penjelasan banding. 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data trinagulasi sumber. karena 

teknik tersebut membandingkan hasil wawancara antara satu dengan yang lain serta 

mengecek kebenaran informasi yang didapatkan sehingga kebenaran informasi itu 

dapat dipercaya. Dalam pemeriksaan keabsaan data penelitian menggunakan teknik 

triangulasi teknik, dimana triangulasi ini digunakan untuk kreadibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh peneliti dengan cara wawancara 

antara satu narasumber dengan narasumber lain, lalu di cek dengan observasi 

melalui pertanyaan dan dokumentasi agar mendapatkan kepastian data mengenai 

peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter untuk membentuk karakter mandiri. 

 


