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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis penelitian 

Penelitian tentang efektivitas pembentukn karakter merupakan jenis 

penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung  ke 

obyek  penelitian yang menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan guna memperoleh data untuk mengetahui keefektifan pembentukan  

karakter yang diselenggarakan dikegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai 

Intelektual Muda di SMAN 11 Konsel. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Konawe 

Selatan, Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Pilihan lokasi ini didasari 

oleh beberapa pertimbangan yakni didasarkan atas kemudahan mendapatkan 

informasi dan data, serta posisi sekolah mudah dijangkau. Alokasi waktu 

dilaksanakan seteleh seminar ini dilakukan. 

C.  Subjek Penelitian/Informan 

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
37

 Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu 
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purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti.
38

 

Dengan demikian, yang menjadi informan atau subjek dalam penelitian ini 

adalah guru yang menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Semai 

Intelektual Muda, dan para siswa yang tergabung dalam kegiatan ini. Harapannya 

adalah mereka dapat memberika data atau gambaran tentang bagaimana kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan Semai Intelektual Muda di SMAN 11 KONAWE Selatan. 

D. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dan 

suasana/lingkungan. 

a) Pihak-pihak yang terkait yaitu pihak yang berada dilingkup sekolah baik 

itu kepala sekolah, guru dan siswa. 

b) Suasana yaitu dimana kita dapat melihat langsung tentang lingkungan 

mereka berada dan dapat mengetahui kondisi  di tempat tersebut.  
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2. Jenis data  

 Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data “Primer” dan data 

“Skunder”. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau  

subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait 

pendidikan. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang/subjek yang sedang diamati, sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut terlibat pada sumber data.   

2. Wawancara/Interview 

Wawancara/Interview dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur 

atau terbuka yaitu wawancara yang bebas dengan tetap menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

data. Pada metode ini peneliti mengambil data melalui tanya jawab, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto 

Metode interview adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan ppada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir 

secara fisik dalam proses tanya jawab.
39
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 Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. 

3. Dokumentasi 

Yaitu data-data autentik yang dapat dijadikan bahan rujukan terkait dengan 

masalah yang diteliti. Seperti yang dikatakan Suharsimi Arikunto; 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, legenda dan lain 

sebagainya.
40

 

4.Angket 

  Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

dengan maksud agar orang yang diberikan tersebut bersedia memberikan 

respon sesuai dengan permintaan pengguna.  

F.   Tekhnik Analisis Data 

Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun seara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang 

penting dalam membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang 

lain. 

Sehubungan dengan itu Miles dan Huberman dalam Sugiono menjelaskan 

bahwa tekhnik analisis data maka dapat dianalisiskan sebagai berikut: 
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1. Reduksi data yaitu semua data lapangan akan dianalisis sekaligus dirangkum 

dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang dirangkum. 

2. Display data yaitu untuk mengklarifikasi data-data yang diperoleh sesuai jenis 

sumbernya, termaksud berdasarkan keabsahannya. Display data ini 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses analisis sesuai 

unsur-unsur dalam variable penilitian. 

3. Verifikasi (conclusion drawing), merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, kesimpulan awal yang dapat dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung 

pada tahap pengumpulan data selanjutnya.
41

 

G.  Uji Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan upaya penelitian 

benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Beberapa teknik keabsahan data ialah : 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

 Perpanjangan keikutsertan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal ini dilakukan agar mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. 

2. Ketekunan 

 Ketekunan memiliki arti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. 
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Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 

3.  Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. 

Pengecekan dilakukan dengan membandingkan apa yang dikatakan orang lain 

dengan apa yang dikatakan oleh subjek penelitian dan membandingkan dengan 

hasil pengamatan di lapangan. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian 

noneksperimental dengan menggabungkan dua macam rancangan yang ada 

didalamnya, yaitu rancangan survey deskriptif dan rancangan analitik. Rancangan 

survey diskriptif adalah racangan yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi 

terhadap sebuah fenomena baik yang berupa faktor maupun resiko maupun efeknya. 

Sedangkan rancangan analitik adalah rancangan yang mencoba menggali bagaimana 

dan mengapa sebuah fenomena dapat terjadi.
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2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

a. Tahap Pralapangan 

 Dalam tahapan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan  ditambah 

dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. 

Kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini: 

1) Menyusun Rancangan Penelitian 

2) Memilih Lapangan Penelitian 

3) Mengurus Perizinan 

4) Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan  

5) Memilih dan Memanfaatkan Informan 

6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitan 

7) Persoalan Etika Penelitian 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

1) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

a) Pembatasan Latar dan Peneliti 

b) Penampilan 

c) Pengenalan Hubungan Peneliti Di Lapangan 

d) Jumlah Waktu Penelitian 

2) Memasuki Lapangan 

a) Keakraban Lapangan 

b) Mempelajari Bahasa 

c) Peranan Peneliti 

3) Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data 

a) Mengarahkan Batas Penelitian 

b) Mencatat Data
43
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