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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang

diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana

penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi

tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang

juga dikenal dengan istilah mix method. Proses analisis data dengan

pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan

keduanya. Pendekatan penelitian ini adalah penjelasan strategi penerapan

habitual learning system dalam membangun karakter berbasis multiple

intelligence siswa kelas CIBI MI Ummusshabri Kendari.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan pada aspek

realitas yang bersifat jamak, menyeluruh dalam satu kesatuan yang tidak bisa

dipisah-pisahkan.1Penelitian kualitatif yaitu: “qualitative research is the

collection analysis, and interpretation of comprehensive narrative and visual

date in order to gain insights into a particular phenomenon of

1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2008),
h. 12-13.
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interest”2(penelitian kualitatif adalah kumpulan analisis dan interpretasi

cerita yang menyeluruh dan menampilkan data agar supaya memperoleh

pengetahuan ke dalam sebuah fenomena fakta-fakta yang menarik).

Pada dasarnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang

dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan

hasil analisis itu berupa gambaran (deskripsi) dari gejala-gejala yang

diamati.3Dengan demikian, kesimpulan penelitian diharapkan jauh

melampaui sajian data kuantitatif. Berdasarkan kedalaman analisisnya,

penelitian inferensial ini dapat dibicarakan mengenai besarnya peluang

kesalahan dalam pengambilan kesimpulan.

B.   Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari, dan

difokuskan pada jenjang kelas IV sampai VI. Waktu pelaksanaan penelitian ini

dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan April sampai dengan bulan

Juni 2019.

Alasan menjadikan program kelas tersebut sebagai sampel dalam penelitian

ini karena program tersebut merupakan program kelas unggulan yang

dikembangkan di lingkup MI Ummusshabri Kendari, dengan memiliki distingsi

(keunikan) karakter yang berbeda dari program konvensional.

2 Gay, Geoffrey E. Mills & Peter Airasian, Educational Research, (Columbus: New Jersey,
2006), h. 399.

3 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.
15.
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C.   Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-

keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu

fakta yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain-lain.4Sedangkan

yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana

dapat diperoleh5Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data.6Data primer ini bersumber dari ucapan dan tindakan yang

diperoleh oleh peneliti (penulis) dari hasil wawancara dan observasi atau

pengamatan langsung pada objek selama kegiatan penelitian di lapangan.

Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan pengambilan sampel

secara purposive sampling (sampel bertujuan) dan snowball sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah orang

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai

konseptor dan penentu kebijakan sehingga akan memudahkan peneliti

menjelajahi dan mengeksplorasi obyek atau situasi sosial yang diteliti.7

4 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2002), h. 82.

5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006), h. 129.

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2010), h. 225.

7 Sugiyono, Metode Penelitian …, h. 218.
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Teknik purposive sampling ini akan memberikan keleluasaan bagi peneliti

untuk menentukan kapan penggalian informasi dihentikan dan diteruskan.

Biasanya hal ini dilakukan dengan menetapkan informan kunci sebagai

sumber data, yang kemudian dikembangkan ke informan lainnya dengan

teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit

tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti

mencari orang lain lagi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan posisinya

sebagai sumber data.8

Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh,

dikumpulkan dan diolah secara langsung dari informan melalui pengamatan,

catatan dan interview kepada Ketua Yayasan Ummusshabri, Kepala

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri, Koordinator CIBI MI

Ummusshabri, seluruh tenaga pendidik sebanyak 17 orang kelas CIBI,

beberapa siswa-siswi CIBI MI Ummusshabri yang dijadikan sampel dan

=pihak lain yang terkait dengan tema pokok penelitian yaitu penerapan

habitual learning system dalam membangun karakter siswa berbasis multiple

intelligence pada kelas 4, 5 dan 6 di MI Ummusshabri Kendari.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud lampiran, buku harian dan

8 Sugiyono, Metode Penelitian …, h. 219.
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sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder (tambahan) adalah sumber data

di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data yang tertulis. Sumber di luar

kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan,

dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip,

dokumen pribadi, dokumen resmi serta beberapa testimoni dari para

pakar/praktisi pendidikan, orangtua maupun masyarakat luas, baik secara

lisan maupun tulisan yang termuat di media online maupun cetak.9

Berdasarkan hal itu peneliti tetap memerlukan data penunjang sebagai

upaya memperkuat temuan data primer, data penunjang yang dimungkinkan

hendak dibutuhkan yaitu berkenaan dengan berkas-berkas dokumen (foto,

berkas, rekaman jejak, yang dapat mendeskripsikan masalah penelitian)

dalam penerapan habitual learning system berbasis multiple intelligence pada

program kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari dalam upaya membangun

kualitas karakter siswa (dokumentasi terlampir).

D.   Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

1.  Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan

sistematika fenomena data yang diselidiki. Observasi merupakan suatu

“proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

9 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda Karya, 2012), h.
159.
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biologik dan psikologik”10. Berdasarkan definisi tersebut, observasi juga bisa

dimaknai denganpenilaian proses/pengamatan langsung dalam setiap tatap

muka waktu penyampaian materi untuk mengetahui kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Dalam melakukan observasi, peneliti

menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah “observasi

sebagai proses pengamatan yang dilakukan observer dengan ikut ambil

bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah

berkedudukan sebagai pengamat”11.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bersifat berkala dan kontinyu,

agar data yang diperoleh benar-benar faktual, dinamis dan selalu up to date.

Sedangkan obyek yang akan diobservasi adalah proses pembelajaran di kelas

4, 5, dan 6 pada kelas CIBI MI Ummusshabri Kendari maupun efek

pengajaran oleh guru di luar kelas.

2. Wawancara

Wawancara dikenal juga dengan metode tanya jawab. Wawancara

adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh

informasi.12Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni

wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak

terstruktur sering disebut juga dengan wawancara mendalam, wawancara

intensif, wawancara kualitatif, terbuka, etnografis13. Sedangkan wawancara

10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2002),h. 137.
11 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 162.
12 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 113.
13 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian …, h. 221-222.
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terstruktur disebut juga dengan wawancara baku yang susunan pertanyaannya

sudah dibakukan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang tersedia.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik

wawancara tidak terstruktur dan menggunakan pendekatan petunjuk umum

dimana peneliti (penulis) hanya menggunakan pedoman wawancara yang

memuat kerangka garis besar berisi tentang pokok-pokok yang dirumuskan

yang akan ditanyakan kepada kepada Ketua Yayasan Ummusshabri, Kepala

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri, Koordinator CIBI MI

Ummusshabri, seluruh tenaga pendidik sebanyak 17 orang  untuk mengasuh

kelas CIBI dengan tujuan untuk memperoleh informasi bukan baku/informasi

tunggal tentang penerapan habitual learning system berbasis multiple

intelligence pada program kelas 4, 5 dan 6 di MI Ummusshabri Kendari

dalam upaya membangun kualitas karakter siswa.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai

dengan kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya

dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang

sistematis, padu dan utuh.14

Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung

merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan

14 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian …, h. 221-222.
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teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer

atau data yang langsung didapat dari pihak pertama”.15Ada beberapa bentuk

dokumen seperti tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumen juga dapat

berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor), dokument privat

(buku harian, diary, surat, email), dan dokumen berupa kaset video.16

Dokumen yang dibutuhkan guna memperkuat hasil temuan adalah

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan penguatan

implementasi/penerapan habitual learning system berbasis multiple

intelligence pada program kelas CIBI MI Ummusshabri Kendari dalam upaya

membangun kualitas karakter siswa.

Teknik ini secara khusus digunakan untuk memperoleh gambaran utuh

tentang tema pokok penelitian, serta untuk memperoleh dokumen resmi

tentang profil madrasah secara umum dan program kelas CIBI secara khusus,

visi misi, struktur organisasi, profil guru yang terlibat secara khusus dalam

pengembangan program kelas CIBI, keadaan siswa serta sarana prasarana

penunjang pada progra kelas tersebut. Sedangkan dokumen pribadi, lebih

kepada sebagai alat/instrumen peneliti (penulis) untuk mendapatkan

gambaran utuh pengembangan program CIBI tersebut diantaranya melalui:

dokumen lengkap perangkat pembelajaran guru, daftar siswa, hasil raport,

penilaian ekstrakurikuler dan buku komunikasi bimbingan konseling siswa.

15 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2003), h. 73.

16 Creswell, J.W, Research Design. (Terjemahan Achmad Fawaid),(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013), h. 270.
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E.   Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan

lapangan. Kemudian peneliti membuat diagram-diagram, tabel, gambar-gambar,

dan bentuk-bentuk pemaduan fakta lainnya. Analisis dan interpretasi secara

konseptual merupakan proses yang terpisah dalam hal mengorganisasi data

penelitian. Ananlisis menekankan pertimbangan kata-kata, konteks, non-verbal,

konsistensi internal, perluasan intensitas dan yang paling penting adalah reduksi

data. Sedangkan proses interpretasi melibatkan pengikatan makna dan

signifikansi analisis, penjelasan pola deskriptif dengan melihat hubungan yang

saling terkait, kemudian menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir dari

laporan penelitian.17

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun

bahan-bahan lainnya akan mempunyai arti setelah dianalisis dan diinterpretasi

dengan menggunakan metode analisis dan interpretasi data yang relevan dengan

kebutuhan penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, metode analisis dan

interpretasi data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis model Miles dan

Huberman, yaitu ada tiga macam kegiatan dalam menganalisis data kualitatif,

diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang

menjadi catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana diketahui, reduksi

17 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif dan Kuantitatif, (Cet. VI; Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174.
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data terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang

diorientasikan secara kualitatif.18Pada intinya peneliti menganalisa dan

menentukan item-item penting hasil temuan lapangan atau merangkumnya

menjadi sebuah catatan data penelitian, kegiatan ini berkaitan dengan

aktivitas “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”19.

Jika data penelitian sudah diperoleh dari lapangan, maka proses reduksi

data dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan catatan data-data yang

sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini sama halnya dengan memilah-milah

data. Sedangkan data yang dipilah-pilah adalah data dari hasil observasi,

wawancara dan dokumen. Semua data tersebut dikelompokkan sesuai

dengan tema, sehingga diperoleh gambaran secara umum tentang kondisi

penelitian di lapangan.

Data yang direduksi pada penelitian ini adalah data yang berkaitan

denganpelaksanaan pembinaan dan penguatan implementasi/penerapan

habitual learning system berbasis multiple intelligence pada program kelas

CIBI dalam upaya membangun kualitas karakter siswa. Meskipun data yang

diperoleh sangat banyak akan tetapi peneliti harus berusaha semaksimal

mungkin dalam mengelompkan data tersebut.

18 Emzir, Ananlsis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Ed. I; Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 129.

19 Sugiyono, Metode Penelitian., h. 329.
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2. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam

menganalisis data peneliti menggunakan teknik dsiplay data. Dalam

penelitian kualitatif penyajian data dengan teknik display data ini dapat

dilakukan dalam bentuk tabel, dan sejenisnya. Melalui penyajian data

tersebut, “maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga akan semakin mudah dipahami”.20

Display data atau penyajian data merupakan sekumpulan informasi

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.21Selanjutnya menurut Miles and Huberman dikutip

oleh Sugiyono menyatakan “the most frequent form of display data for

qualitative research data in the past has been narrative text”.Yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

“dengan teks yang bersifat naratif”22. Berdasarkan hal itu maka data yang

penulis sajikan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil

pengumpulan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pada penelitian.

Peneliti menyajikan data yang berupa persiapan, pelaksanaan,

penilaian dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan

implementasi/penerapan habitual learning system berbasis multiple

intelligence pada program kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari dalam

20Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan
Laporan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 95.

21 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Pess,
1992), h. 17.

22Ibid
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upaya membangun kualitas karakter siswa. Data di luar kebutuhan

selanjutnya dieliminasi.

3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Rasyid mengungkapkan

verification data/conclusion drawing yaitu upaya untuk menerjemahkan data

yang ditampilkan dengan melibatkan kemampuan deskriptif peneliti.23

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi

yang utuhlm.24

Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti melakukan

penyimpulan dengan bukti yang kuat. Verifikasi dilakukan dengan jalan

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna

yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan

maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian

tersebut lebih tepat dan obyekif.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam

penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data

yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan,

setelah menyimpulkan data, maka diperoleh temuan baru yang sebelumnya

masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut

menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

23 Sugiyono, Memahami Penelitian …, h. 99.
24 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data …, h. 19.
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“deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas”25.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa verifikasi data

merupakan kegiatan akhir pada tahap analisis data. Pada dasarnya verifikasi

data merupakan upaya menerjemahkan hasil temuan di lapangan menjadi

kesimpulan yang dapat di sebut dengan teori baru. Hasil penelitian dapat

dikemukakan meskipun berbeda dengan tema yang diteliti ketika melakukan

observasi. Jadi segala sesuatu yang diperoleh di lapangan merupakan hasil

dari penelitian meskipun berbeda dengan target penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kevalidan sebuah data perlu dilakukan pengecekan

keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

credibility (kredibilitas data/validitas internal), transfer ability, dependability

(reliabilitas) dan confirmability. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk

menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lain.

Uji kredibilitas data dilakukan oleh peneliti adalah dalam bentuk peningkatan

ketekunan dalam pengamatan, perpanjangan pengamatan, triangulasi, analisis

kasus negatif, dan member chek.26

Dalam penelitian ini, peneliti (penulis) memfokuskan uji kredibiltas untuk

menguji dan mengecek keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan dan

triangulasi.

25Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data …., h. 19.
26 Sugiyono,Metode Penelitian .. ., h. 370– 376.
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1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan guna

mendalami apa yang telah didapatkan. Bertambahnya waktu di lapangan

tentu memberi peluang kepada peneliti untuk membuat perincian

perinciannya.27

Kegiatan peningkatan perpanjangan pengamatan pada penelitian ini

dilakukan pada pelaksanaan pembinaan dan penguatan

implementasi/penerapan habitual learning system berbasis multiple

intelligence pada program kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari dalam

upaya membangun kualitas karakter siswa.

2. Triangulasi

Istilah triangulasi berasal dari navigasi dan survey tanah dalam

pembuatan peta. Lokasi suatu titik hanya dapat dipastikan bila diketahui

posisinya terhadap dua titik lain. Demikian pula dengan penelitian

naturalisme. Bila data berasal dari satu sumber, maka kebenarannya belum

dapat dipercaya. Akan tetapi, bila dua atau lebih menyatakan hal yang sama,

maka tingkat kebenarannya akan lebih tinggi, disamping itu juga dapat

mencegah subjektivitas peneliti.28Triangulasi dalam menguji kredibilitas

merupakan usaha untuk pengecekan data dari berbagai subjek penelitian

dengan berbagai cara dan berbagai waktu29.

Triangulasi dalam pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

27 Nusa Putra, dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, (Bandung
: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 34.

28 Nasution, Metode Penelitian Naturalisme Kualitatif, (Bandung : Tarsito, 2003), h. 115.
29Sugiyono, Metode Penelitian …, h. 366.
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a. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas (kepercayaan) data dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi sumber ini membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda.30

Cara Triangulasi Sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data

melalui beberapa sumber. Peneliti menggali informasi dari Ketua Yayasan

Ummusshabri Kendari (Dr. Supriyanto, M.A) selaku penggagas dan

konseptor program CIBI CIBER di Ummusshabri dan Koordinator

Pengelola Program CIBI CIBER (Bapak Imanul Muttaqin, S.Pd.I dan

Bapak Bambang Suprayitno, M.Pd.I) selaku pengembang kebijakan dan

mutu program CIBI CIBER, lalu triangulasi sumber ke Kepala Madrasah

sebagai penentu kebijakan di lingkup internal MI Ummusshabri Kendari

serta seluruh perwalian team teaching pada program kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari (pengambilan sampel dibatasi pada team teaching

kelas IV sampai kelas VI CIBI dari total keseluruhan populasi kelas CIBI),

kemudian merambah ke siswa.

Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan,

dikategorikan, mana yang memiliki pandangan yang sama atau berbeda,

dan mana yang spesifik sesuai dengan fokus penelitian.

30 Sugiyono, Metode Penelitian …, h. 367
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b. Triangulasi teknik/metode yaitu menguji kredibilitas data dengan cara

membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi

dan studi dokumentasi.

c. Triangulasi waktu yaitu pengecekan kepercayaan data pada sumber yang

sama dalam waktu yang berbeda.31

Untuk menguji kredibilitas hasil penelitian di program kelas CIBI, peneliti

menggunakan teknik triangulasi seperti yang telah dipaparkan di atas. Data yang

ditriangulasi adalah data yang berhubungan denganpelaksanaan pembinaan dan

penguatan implementasi/penerapan habitual learning system berbasis multiple

intelligence pada program kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari dalam upaya

membangun kualitas karakter siswa. Informannya adalah Ketua Yayasan

Ummusshabri, Kepala Madrasah, Koordinator Pengelola program kelas CIBI

CIBER, seluruh perwalian team teaching pada program kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari (dari tingkat kelas I sampai dengan kelas VI). Sedangkan

data yang berkaitan dengan triangulasi waktu adalah pelaksanaan penelitian

tersebut.

31Sugiyono, Metode Penelitian …, h.373-374


