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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian    

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memfokuskan pada pembinaan 

karakter siswa melalui Pendidikan Agama Islam (PAI), faktor penghambat dan pendukung 

pembinaan karakter, serta dampak pembinaan karakter terhadap perilaku siswa di SMKN 

1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. 

 Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi 

kasus. Hal ini berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini, yakni upaya-upaya 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membina karakter siswa di SMKN 1 Wawonii 

Kabupaten Konawe Kepulauan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Desember Tahun 2019. 

C. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data penelitian adalah (1) upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam membina karakter siswa di SMKN 1 Wawonii Kabupaten 

Konawe Kepulauan. Dengan kata lain, hal-hal apa yang telah dilakukan oleh guru PAI di 

SMKN 1 Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan dalam membina karakter siswa sesuai 

dengan kompentesinya sebagai guru PAI; (2) data yang berkaitan dengan faktor 

penghambat dan pendukung dalam pembinaan karakter di SMKN 1 Wawonii Kabupaten 
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Konawe Kepulauan; dan (3) data yang berkaitan dengan dampak pembinaan karakter oleh 

guru PAI terhadap internalisasi atau pembudayaan karakter pada siswa di SMKN 1 

Wawonii. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer 

adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari data individu-individu yang 

diselidiki, yakni guru PAI, guru mata pelajaran lain, dan Kepala Sekolah di SMKN 1 

Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan. Data Sekunder adalah data yang ada dalam 

pustaka-pustaka. Menurut Ahmad Tanzeh dan Suyitno bahwa dalam Penelitian Kualitatif 

“Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku 

orang-orang yang diamati dan diwawancarai”
89

 Sedangkan karakteristik dari data 

pendukung berada dalam bentuk non manusia artinya data tambahan dalam penelitian ini 

dapat berbentuk surat-surat, daftar hadir, ataupun segala bentuk dokumentasi yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik: 

a. Wawancara yang mendalam 

Wawancara mendalam untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara 

dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru mata pelajaran lain sebagai data 

pendukung, dan Kepala Sekolah SMKN 1 Wawonii Timur Kabupaten Konawe 

Kepulauan. Prosedur pengumpulan data wawancara adalah (a) menyiapkan pertanyaan 

                                                 
89

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian. (Surabaya: Elkaf, 

2006), h.131. 



57 

 

wawancara, (b) meminta ijin dan kesediaan waktu informan untuk diwawancarai, dan (c) 

mencatat atau merecod apa yang diucapkan informan saat wawancara.    

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 

upaya-upaya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam melakukan pembinaan karakter 

siswa di SMKN 1 Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan. Prosedur yang akan 

ditempuh oleh peneliti adalah (1) menyiapkan lembar observasi yang diperlukan, dan (2) 

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan 

menelaah data-data yang telah yang didokumentasikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam membina karakter siswa. Prosedur yang akan ditempuh oleh peneliti 

adalah (1) memilih dan memilah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, dan (2) meminta persetujuan informan untuk menfotokopi dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

E. Prosedur Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mendeskripsikan data-data dan berupa 

pengumpulan data-data dengan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut. 

1. Koleksi data   

Koleksi data dalam penelitian ini proses pengumpulan data untuk menghasilkan 

teori dimana peneliti sembari mengumpulkan, mengkoding, dan menganalisis datanya 

dan memutuskan data seperti apa yang ingin dikumpulkan dan dimana memperolehnya 
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guna mengembangkan teori yang sedang dikembangkannya. Proses pengumpulan data ini 

dikontrol oleh teori yang sedang dikembangkan baik secara substantif ataupun formal.
90

  

2. Reduksi data. 

Dengan teknik atau langkah reduksi data ini, peneliti mencatat data-data dalam 

bentuk catatan lapangan (field note), kemudian akan ditafsirkan, diseleksi sesuai data-

data yang relevan masalah atau fokus penelitian. 

3. Display Data atau Penyajian Data 

Data yang telah diperoleh, selanjutnya didaftar pada masing-masing kategori atau 

kelompok, dan selanjutnya data-data tersebut disajikan kembali dalam bentuk deksriptif 

atau nerasi, kemudian disusun secara sismetis untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

4. Verifikasi Data 

Setelah data-data dalam penelitian ini direduksi, dan display, maka selanjutnya 

data-data itu diverikasikan kembali ke lapangan dalam rangka kebenaran dan keabsahan 

data, dan selanjutnya adalah untuk menarik kesimpulan penelitian. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam rangka pengecekan keabsahan data adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai.
91

 Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

                                                 
90

 Lexy J. Moleang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004, 

h.178.  
91

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian …329. 



59 

 

pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

2. Ketekunan/keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
92

 Kemudian ia menelaahnya secaara 

rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain.
93

 Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

kontruksi kenyataan yang ada dalam kontek studi studi sewaktu mengumpulkan data 

tentang berbagai kejadian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, 

selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti 

terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.
94

 Ada tiga triangulasi yang akan 

diterapkan dalam penelitian ini, yakni: 

a. Triangulasi Sumber 

DalamtTriangulasi sumber, peneliti akan membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Peneliti akan menggali kebenaran 

informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Hasil wawancara 

akan dikomparasi dengan data hasil observasi. Peneliti juga akan menggunakan observasi 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 246.  
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terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, 

catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
95

 Adapun untuk 

mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi.  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan masyarakat dari berbagai kelas.  

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi dengan teknik yakni, pengecekan derajad kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Triangulasi dengan 

memanfatkan penggunaan penyidik atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi 

penyimpangan dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan teknik ini adalah 

memanfaatkan lebih dari satu teori untuk memeriksa derajad kepercayaannya data 

penelitian.
96

 Triangulasi teknik menjelaskan bahwa untuk mengecek keabsahan atau 

validitas data menggunakan data atau informasi dari satu pihak harus dichek kebenarannya 

dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan 

seterusnya dengan menggunakan teknik dan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah 
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membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar 

ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya 

subyektif.
97

 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu adalah pengecekan keabsahan data penelitian dengan waku 

tertentu, misalnya waktu pagi merupakan waktu efektif untuk keabsahan data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawncara dipagi hari saat nara sumber masi segar belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. beda. 

Triangulasi waktu ini dilakukan untuk mendapatkan data dan kesimpulan yang valid seperti 

pada tujuan triangulasi lainnya.
98

  Untuk memperoleh hasil wawancara yang vaid, peneliti 

perlu menentukan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Dalam penelitian 

ini, peneliti juga memanfaatkan waktu observasi guru mata peajaran pada waktu jam 

pertama sampai ke empat atau kelima untuk observasi pembeajaran di kelas.  
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