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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan 

menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui.
1
 Sedangkan menurut 

Moleang mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan bedasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan 

yang dapat diamati.
2
 Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat 

secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kaulitatif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Sekolah SMA Negeri 2 

Kendartepatnya di Jalan Sisingmangraja, Kelurahan Rahandonua, Kecamatan 

Poasia Kota Kendari. Pemiihan lokasi ini didasarkan dengan beberapa 

pertimbangan tentang adanya hal yang menarik untuk diselidiki disekolah ini. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 2 Kendari telah

                                                           
1
 Sugiono, Metodolgi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: CV 

Alfabeta,2006), hal. 4 
2
 Lexi Moleang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), hal.3 
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mengembangkan pembentukan karakter disekolah. Hal yang menjadikan bagi 

peneliti memilih SMA Negeri 2 Kendari sebagai lokasi penelitian. 

2. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitain yaitu, dilakukan seajak diterimanya proposal 

penelitian ini hingga kurang lebih 3 bulan. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi  dengan para informan Adapun teknik yang digunakan adalah 

purposive samping dan snow ball sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

data dengan pertimbangan tertentu dan data yang dipeoleh. 

2. Seumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data manusia, seperti Kepala 

sekolah, guru Pendidikan Agama Islam dan siswa SMA Negeri 2 Kendari. 

Selanjutnya dokumentasi dalam hal ini berupa dokumentasi sekolah yang 

diperoleh dari staf tata usha tentang jumlah siswa, guru dan sarana prasarana serta 

dokumentasi lainnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Adapun 

sumber data yang dimaksud, yaitu: Sumber  data  ini  berasal  dari  informan,  

yaitu  orang–orang  yang  terlibat langsung dalam model pembelajaran sebagai 

fokus penelitian, yaitu Kepala Sekolah dan guru  Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 2 Kendari. 

Kelengkapan data dalam penelitian ini selain diperoleh dari subjek 

penelitian, juga diperoleh melalui wawancara dengan informan. informan 
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merupakan individu-individu yang lebih mengetahui memahami penelitian. 

Informen dalam penelitian ini terdiri dari informen utama adalah informan 

pendukung. Informen utama adalah orang yang lebih banyak mengetahui serta 

memahami informasi yang dibutuhkan dan penelitian berkaitan dengan rumusan   

masalah. Informen utama dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama 

Islam dan siswa masing-masing dari kelas X, kelas XI dan kelas XII yang terdapat 

di Sekolah SMA Negeri 2 Kendari. 

Alasan pemilihan informan utama guru  Pendidikan Agama Islam  atas  

dasar  pertimbangan  diantaranya:  (1) dapat  mengetahui  lebih  detail  mengenai 

proses pembentukan karakter dalam pembelajaran PENDAIS; (2) dapat  

memberikan  informasi  lebih  mendalam  berkaitan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Selanjutnya, dari siswa masing-masing dari  kelas X, XI, dan 

XII dipilih berdasarkan karakteristik kelas tersebut, di mana informan utama 

siswa kelas X:I, kelas XI IPA C’I, dan kelas XII IPA C’I  dipilih  berdasarkan  

karakteristik kelas yang kondusif dengan kondisi prestasi akademik dari beberapa 

siswa tergolong cukup baik. Sedangkan untuk siswa kelas yang lainnya dipilih 

berdasarkan karakteristik kelas yang kurang kondusif di  mana kondisi  akademik  

siswa bersangkutan dalam kategori biasa-biasa saja dalam penelitian sekaligus   

dapat juga dijadikan tempat untuk memberikan informasi yang bersifat umum dan 

akurat. Informan pendukung adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Kendari. 

Alasan memilih informan pendukung adalah untuk lebih memahami kondisi 

pergaulan peserta siswa di dalam  sekolah  pada  khususnya; informan yang lebih  

mengetahui tentang perkembangan karakter siswa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap subyek penelitian yang dilakukan setiap hari 

berada di lingkungan dan melakukan aktivitas. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu obsevasi non partisipasi. Observasi pada difokuskan  pada 

pembentukan karakter yang dikembangkan di Sekolah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam hal ini 

adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Lisan dan Siswa SMA Negeri 2 

Kendari. Untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan informasi yang akan 

diwawancarai dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah peneliti mencatat dan menyalin data yang terdapat di 

SMA Negeri 2 Kendari baik dalam bentuk foto-foto, kearsifan, atau bentuk-

bentuk dokumen lainnya yang dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian. 

Beberapa pihak yang di wawancarai oleh peneliti yang berkaitan dengan 

penelitian yang berjudul strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

pembentukan karakter siswa SMA Negeri 2 Kendari adalah sebagai berikut: 
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a. Guru Pendidikan Agama Islam  

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai strategi guru pendidikan 

agama islam, oleh karena itu informan pertama yang menjadi objek wawancara 

adalah guru pendidikan agama islam itu sendiri di sekolah SMA Negeri 2 

Kendari. Di lakukan terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang 

beliau lakukan dalam pembentukan karakter siswa melalui strategi atau cara yang 

telah di terapkan baik didalam kelas maupun diluar kelas selama mengajar 

pendidikan agama islam di SMA Negeri 2 Kendari 

b. Kepala Sekolah  

Informan kedua adalah kepala sekolah, wawancara yang dilkukan peneliti 

pada kepala sekolah untuk mengecek dan menguji keabsahan/kebenaran data yang 

di peroleh dari hasil wawancara kepada guru pendidikan agama islam dan juga 

untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh sekolah. Dalam hal ini 

kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan pembentukan karakter siswa 

khususnya pada siswa muslim itu sendiri baik melalui kegiatan keagamaan 

sekolah maupun pembiasaan budaya sekolah. 

c. Siswa  

Wawancara pada siswa yang beragama islam di lakukan untuk menguji 

sejauh mana tingkat keabsahan data yang di peroleh dari sumber-sumber yang 

diatas terutama mengenai strategi yang di lakukan oleh guru pendidikan agama 

islam dalam pembentukan karakter siswa, dalam hal ini akan diambil sampel 

secara acak dari beberapa siswa muslim yang bearada di bangku kelas 1,2,dan 3. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dalam buku yang di oleh sugiono bahwa 

proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

dengan pola memilih mana yang penting dan akan di pelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.3 

Penelitian dalam menganalisis data menggunakan Empat tahapan adalah 

sebagai berikut:4 

a. Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada informan penelitian, pengumpulan data juga 

dilakukan dengan melakukan observasi lingkungan sekolah SMA Negeri 

2 Kendari dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

b. Reduksi Data, semua data di lapangan dirangkum dan memilih hal-hal 

yang pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan 

penelitian ini. 

c. Penyajian Data, setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan data. Dalam bentuk tabel, uraian singkat, bagan dan 

hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatak, 

“yang paling sering untuk menyajikan data dalam penyajian kualitatif 

adalah text yang bersifat naratif.”  

                                                           
3
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 88 

4
Sugiono, Metode penelitian kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2007, )hal 246- 373 
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d. Verifikasi Data, yaitu analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan menyimpulkan. 

F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan unsur yang tidak 

terpisahkan tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, dengan melaksanankan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat maka hasil penelitian bena-

benar dapat dipertanggung jawabkan dari segalasegi. 

Teknik keabsahan data dalam penlitian ini menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan penegecekkan data 

dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga bagian 

yaitu sebagai berikut:5 

a. Triangulasisumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber 

b. Triangulsi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara yang mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

c. Tringulasi waktu adalah untuk mendapatkan data dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan data dengan wawancara observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

                                                           
5
Ibid, hal 371 
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2. Member Chek 

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika yang 

ditemukan oleh peneliti disepakati  oleh informan maka data yang ditemukan oleh 

peneliti  dianggap Valid dan  jika data yang ditemukan oleh peneliti tidak 

disepakati oleh informan dan apabila perbedaanya sangat jauh maka peneliti harus 

merubah temuanya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh 

informan. 

 


