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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan pengumpulan sebuah data yang dihasilkan dari  naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan realita empirik dalam 

memandang sebuah fenomena yang ada secara mendalam, rinci, dan tuntas 

(Moleong, 2013:3). Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori 

yang berlaku dalam menggunakan metode deskriptif. 

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara 

sistematis  data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama  

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudaah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015:244). 

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural 

setting, sehingga peneliti ini sering disebut penelitian naturalisik. Objek yang 

alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehinggaa 

kondisi pada saat  peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar 

dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi 
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instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif intrumennya adalah orang 

atau Human Instrument.  Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal 

teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, 

dan mengontruksi objek yang diteliti menjadi jelas  dan bermakna (Sugiyono, 

2015:2). 

Studi kasus menurut Yin (2008:18) merupakan suatu jenis penelitian yang 

bersifat inkuiri empiris berupa penyelidikan sebuah fenomena yang terjadi di 

dalam kehidupan nyata, jika batas-batas antara fenomena dan konteks tak dapat 

menjelaskan secara tegas serta  dimana multisumber bukti sangat diperlukan. 

Studi kasus juga merupakan strategi yang cocok jika rumusan masalah sebuah 

penelitian merujuk pada kata tanya how atau why. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus yang mana 

dikehendaki untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang bersifat kontemporer, agar 

tidak terjadi manipulatif dalam pendeskripsian peristiwa yang ingin dijabarkan,  

serta apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa yang akan diteliti. (Yin, 2008:15).  

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi 

kasus, dikarenakan judul penelitian merupakan sebuah fenomena kontemporer 

yang diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Judul penelitian juga memiliki 

rumusan masalah dengan kata tanya how dan why sehingga cocok jika 

menggunakan jenis penelitian tersebut dalam mendeskripsikan program penguatan 

pendidikan karakter di SMKN 2 Batu. 
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B. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang akan dikaji di dalam 

penelitian, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang 

menangani bagian sirkulasi (Arikunto, 2010:122). Informan juga  merupakan 

orang dalam latar belakang penelitian yang berfungsi  sebagai orang yang  

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

pennelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang 

relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Bosrowi, 2010:86).  

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kepala SMKN 2 Batu 

Kepala sekolah menjadi informan dalam penelitian ini dikarenakan 

merupakan pemegang kebijakan kegiatan yang berkaitan dengan Program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMKN 2 Batu. 

b. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan  

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan menjadi informan dalam penelitian ini 

dikarenakan merupakan pengawas dalam penerapan program yang 

berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. 

c. Tim Akhlak Mulia 

Tim Akhlak Mulia menjadi informan dalam penelitian ini dikarenakan 

merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) di SMKN 2 Batu yang berkaitan dengan 

pembentukan akhlak peserta didik berdasarkan nilai-nilai norma serta religiusitas. 
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d. Tim Komisi Disiplin 

Tim Komisi Disiplin menjadi informan dalam penelitian ini dikarenakan 

merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) di SMKN 2 Batu yang berkaitan dengan 

pembentukan generasi yang cerdas intelektual serta mampu untuk survive 

dalam menghadapi perubahan arus globalisasi tanpa menghilangkan nilai-

nilai yang telah menjadi cerminan karakter bangsa. 

e. Peserta Didik 

Peserta didik menjadi informan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

sebesar apa manfaat yang dapat  diperoleh dalam pelaksanaan program 

penguatan karakter  (PPK) di SMK Negeri 2 Batu. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan penting yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, 

data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena 

menentukan suatu kualitas dari sebuah penelitian. Data diperoleh dari sebuah 

proses yang disebut pengumpulan data. Silalahi  Ulber mengungkapkan bahwa 

pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui 

responden dengan menggunakan metode tertentu (Ulber, 2009:191).  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada 

suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi 



44 
 

dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2010:134). Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara,  

dokumentasi dan observasi. 

a. Wawancara 

 Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan 

seejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Wawancara adalah berbentuk komunikasi antara dua orang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan  berdasarkan tujuan tertentu 

(Deddy, 2010:180). 

 Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur sering juga disebut dengann istilah wawancara baku, yang 

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan  sebelumnya dengan pilihan 

jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, 

susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat 

diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di 

saat wawancara (Deddy, 2010:181). 

 Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara harus mampu 

menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja 

sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang 

sebenarnya (Arikunto, 2010:203) 
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 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan 

menggali sebanyak mungkin data yang berkaitan dengan implementasi 

program penguatan pendidikan karakter di SMKN 02 Batu melalui 

Intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler di sekolah. Wawancara 

dilakukan dengan kepala sekolah, waka kesiswaan, tim akhlak mulia dan 

tim komisi disiplin dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

dibuat oleh peneliti. 

b.  Dokumentasi 

 Observasi adalah tekhnik pengambilan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek penelitian. Menurut Hasan (2002:86) 

observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.  

 Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting 

adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain (Yin, 

2008:106). Pertama, dokumen membantu penverifikasian ejaan dan judul 

atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung 

dalam wawancara. Kedua,dokumen dapat menambah rincian spesifik 

lainnya guna menunjang informasi yang didapatkan dari sumber lain jika 

bukti dokumenter bertentangan dan tidak saling mendukung, peneliti 

mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh mengenai topik yang dibahas.  

Ketiga, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen, akan tetapi 

inferensi-inferensi ini harus diperlakukan hanya sebagai rambu-rambu bagi 
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penelitian selanjutnya, dan bukan dijadikan sebagai temuan definitif, sebab 

inferensi ini pada suatu saat dapat menghasilkan data yang keliru. 

 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa  dokumen PPK, foto 

program/kegiatan PPK, serta gambaran lokasi penelitian yang terdiri dari 

profil sekolah, visi misi, data guru dan data murid di SMKN 2 Batu 

c. Observasi Non Partisipan 

 Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan 

hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar 

penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan di 

lakukan dengan cara  mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini 

bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan 

(Moleong, 2013:125-126). 

 Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui 

kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler serta 

mengamati budaya yang diterapkan di sekolah, sehingga peneliti akan 

mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana implementasi program 

penguatan pendidikan karakter di SMKN 2 Batu. Observasi yang 

dilakukan adalah secara non partisipan karena peneliti tidak terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian.  
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D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang terdiri dari pengujian, pengkategorian, 

pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali dapat dijadikan sebagai 

pembentuk proposisi awal sebuah penelitian. Setidaknya, terdapat tiga tekhnik 

analisis yang hendaknya dipergunakan yakni penjodohan pola, pembuatan 

penjelasan dan analisis deret waktu (Yin, 2008:140-150).  

1. Logika penjodohan pola merupakan perbandingan bola yang berdasarkan pada

kejadian secara empiris yang dihubungkan dengan pola yang telah diprediksikan

(atau dengan beberapa prediksi alternatif) apabila diantara kedua pola tersebut

memiliki kesamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas studi internal

studi kasus yang sedang diteliti. Yakni dengan cara mencocokkan program atau

kegiatan PPK yang diterappkan di SMKN 2 Batu dengan  program atau kegiatan

simulasi  model implementasi program PPK.

2. Pembuatan eksplanasi merupakan analisis yang pada dasarnya berhubungan

dengan penjodohan pola tetapi, memiliki tingkat prosedur yang lebih rumit

sehingga diperlukan perhatian khusus. Dengan tujuan agar dapat

menganalisis sebuah data studi kasus dengan cara membuat eksplanasi

terhadap data yang bersangkutan. Yakni dengan cara pola yang telah

dicocokkan kemudian dijelaskan secara lebih terperinci berupa program atau

kegiatan yang diterapkkan di SMKN 2 Batu.

3. Analisis deret waktu yaitu menyelenggarakan analisis deret waktu yang

secara analog dengan analisis deret waktu yang diselenggarakan dalam

eksperimen dan kuasi eksperimen. Yani dengan mengamati serta

memaparkan analisa tentang penerapan program  PPK dari waktu ke waktu.


