
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis peneilitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan 

untuk mengetahui secara objektif suatu aktivitas dengan tujuan menemukan 

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui (Sugiono, 2003). 

Sedangkan menurut Lexi Moleong (2012, h. 3), “Bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati”. Dalam penelitian ini peneliti 

mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian 

dideskripsikan secara kualitatif. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung setelah 

proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan penelitian. Adapun waktu 

penelitian yaitu mulai 16 Agustus- 05 Oktober 2021. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. 

Kolaka Timur. Penelitian ini didasari dengan pertimbangan bahwa di lokasi 

penelitian tersebut terdapat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam 

pembentukan karakter siswa. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) kategori yakni 

data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber 

primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan 

dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun subjek dari sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan anak/siswa. 

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh 

pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subjek penelitiannya. Data 

ini diperoleh dari sumber lain seperti sumber teoritis dari perpustakaan, 

deskripsi hasil observasi langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dari beberapa tehnik pengumpulan data, penelitian memilih beberapa 

tehnik yang dianggap efektif yaitu: 

1. Observasi (observation), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 

ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang secara jelas mengenai 

kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di SD 

Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur. 

2. Wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara/peneliti yang 

mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (Haris, 2015, h. 29). 
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Informan dalam penelitian ini ada tiga yaitu yang pertama kepala sekolah, 

guru dan orang tua siswa, dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah disusun oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. 

3. Dokumentasi yaitu peneliti mencatat dan menyalin data dengan cara 

mengambil informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada 

kaitannya dengan masalah penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bodgam dalam Sugiono adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentai dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data, semua data di lapangan dirangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok, mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian 

ini. 

2. Data display (penyajian data), penyajian data diartikan sebagai penyusun 

data yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan 

pembahasan yang telah direncanakan, sehingga data yang  telah diperoleh 

dapat disajikan menjadi informasi yang berarti. Penyajian data yang 

sifatnya kualitatif seperti sikap dan perilaku, pernyataan disajikan dalam 

bentuk uraian-uraian singkat agar dapat dipahami dengan mudah. 
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3. Verifikasi data (menarik kesimpulan), yaitu tahap penarikan kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah 

yang dikenal dengan verifikasi data. Penulis menyusun secara sistematis 

data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data 

tersebut sesuai dengan fokus penelitian. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

1. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan tehnik yang sama.  

2. Triangulasi waktu, cara ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 
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