
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam suatu 

penelitian. Dengan meggunakan metode yang tepat maka penelitian bisa 

dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

medapatkan data dengan tujuan dan  kegunaan tertentu. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang  akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
1
 

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan 

deskriptif, adalah penelitian yang diarahkan untuk memeberikan gejala-

gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
2
 Melalui penelitian 

kealitatif deskriptif dimaksud agar data atau informasi yang diperoleh dapat 
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dipaparkan secara jelas dan terperinci, terutama yang berkaitan dengan 

eksistensi guru dalam membentuk karakter siswa di SMK Nuris Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Nuris Jember yang berada di Jln. Pangandaran No. 48 

Antirogo-Sumbersari Jember. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pada beberapa pertimbangan sebgai berikut : 

1. Mengoptimalkan SMK Nuris Jember mempunyai visi menyiapkan sumber 

daya manusia berkualitas dengan mengembangkan iptek dan imtaq. 

2. SMK Nuris Jember mempunyai misi : 

a. Mengembangkan sumber daya pendidikan seutuhnya 

b. Menyiapkan lulusan yang siap pakai dan kompetitif di dunia pasar kerja 

c. Menyiapkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT  

d. dan berakhlakul karimah 

e. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 

C. Subjek Penelitian 

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini menggunakan 

Purposive Sampling, yaitu menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu, 

pertimbangan tertentu disini adalah siapa yang dipandang yang paling 

mengetahui dan mewakili masalah yang dikaji. Jadi, dalam hal ini yang akan 

menjadi sumber informan adalah : 
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a. Kepala Sekolah 

b. Waka Kurikulum. 

c. Guru. 

d. Guru BK (Bimbingan Konseling). 

e. Kesiswaan. 

f. Siswa-siswi SMK Nuris Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pegumpulan data merupakan langkah paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
3
 Dalam 

penelitian ini digunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data 

diantaranya adalah observasi, interview, dan dokumentasi, dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Menurut patton dalam Afifuddin, tujuan observasi adalah untuk 

mendeskripsikan setting yang telah dipelajari, aktifitas–aktifitas yang 

berlangsung, orang–orang yang terlibat dalam aktifitas, dan makna 

kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang 

diamati tersebut.
4
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Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi 

partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dalam 

kegiatan objek yang diteliti sebagai sumber penelitian, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, maka data akan 

diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.
5
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

observasi adalah suatu pengamatan dan suatu pencatatan secara sistematis 

baik langsung maupun tidak lagsung terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian, karena dengan begitu peneliti dapat menangkap makna 

di balik aktivitas pembelajaran Guru di SMK Nuris Jember. Data yang 

telah diperoleh dari metode observasi partisipan adalah sebagai berikut : 

a. Situasi dan Kondisi Lingkungan Sekolah 

b. Proses Pembelajaran 

c. Metode Penerapan Pendidikan Karakter 

d. Teknik Penerapan Pendidikan Karakter 

e. Model Penerapan Pendidkikan Karakter 

2. Metode Interview 

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu perwawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
6
 Ciri utama 

interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).
7
 

Percakapan yang dilakukan antara peneliti dan informan dimaksud 

tidak hanya sekedar tanya jawab dengan kata lain menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dan menilai percakapan, melainkan suatu 

percakapan yang mendalam sehingga peneliti memahami pengalaman 

orang lain dan makna dari pengalaman tersebut. Tujuannya adalah untuk 

mengumpulkan dan memperkaya informasi atau data yang sangat rinci, 

kaya, dan padat yang digunakan dalam analisis kualitatif. Adapun jenis-

jenis wawancara sebagai berikut : 

a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informa siapa yang akan di peroleh. 

b. Wawancara semi terstruktur tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk meemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak di ajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

c. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak meggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena 

peneliti berusaha untuk mendapatka informasi yang lebih dalam tentang 

responden. Adapun data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

adalah informasi tentang: 

a. Peran yang dilakukan guru dalam membentuk karakter siswa di SMK 

Nuris Jember. 

b. Bagaimana pandangan guru terhadap karakter siswa di SMK Nuris 

Jember 

3. Metode Dokumenter 

Tekhnik dokumentasi ini juga dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian. dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari 

seseorang.
8
 Dengan metode dokumentasi  data yang telah diperoleh 

adalah: 

a. Struktur Organisasi Sekolah di SMK Nuris Jembertahun pelajaran 

2015/2016. 

b. Data guru, staf dan karyawan serta siswa SMK Nuris Jember tahun 

pelajaran2015/2016. 

c. Keadaan sarana dan prasarana SMK Nuris Jember tahun pelajaran 

2015/2016. 
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d. Denah SMK Nuris Jember. 

E. Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model 

miles dan huberman yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
9
 Terdapat tiga langkah–langkah analisa 

data yag dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data reduction (reduksi data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan padahal–hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memper mudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
10

 

2. Data display ( penyajian data) 

Menurut miles dan hebermen (1984) dalam Sugiyono. “Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif”. Dengan mendisplaykan 

data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
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Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut.
11

  

3. Conclusion Drawing/verification 

Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

kurang jelas sehingga menjadi jelas.
12

 

F. Keabsahan Data 

Untuk menguji terhadap keabsahan data yang diperoleh dilokasi 

penelitian, metode keabsahan data sangatlah penting untuk dipergunakan. 

Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Triangulasi. Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi data bias dilakukan dengan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
13

 Namun, teknik 

triangulasi yang peneliti akan lakukan adalah trianggulasi sumber. Dengan 

demikian, data yang telah dianalisis oleh beberapa sumber selanjutnya 

digabungkan dengan data-data yang telah ada. 

Penelitian ini mengguakan trianggulasi sumber, menurut Patton, 

triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif.
14
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Adapun teknik triangulasi sumber adalah : 

1. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Mebandingkan keterangan dari beberapa informasi 

3. Membadingkan hasil wawancara dengan dokumentasi 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap 

penelitian.Tahap-tahap penelitian yang dilalui peneliti dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pra-lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan suatu pertimbangan 

yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan 

pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini.
15

 

a) Menyusun rancangan penelitian. 

b) Memilih lokasi penelitian. 

c) Mengurus perizinan. 

d) Menjajaki dan menilai lapangan.  

e) Memilih dan memanfaatkan informan. 

f) Menyiapkan berbagai perlengkapan penelitian. 

g) Memahami etika dalam penelitian.  
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2. Tahap Pekerjaan lapangan 

Pada tahap ini peneliti turun langsung kelapangan untuk 

mengumpulkan data-data dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uraian tahap pekerjaan ada lapangan dibagi atas tiga 

bagian,
16

 sebagai berikut : 

a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Mengumpulkan data atauinformasi yang dibutuhkan. 

3. Tahap Analisis Data 

Setelah data semua terkumpul peneliti menganalisa 

keseluruhan data dan kemudian di deskripsikan dalam bentuk sebuah 

laporan. Pada tahap ini juga, peneliti akan mengawalinya dengan 

mengadakan pengecekan data dengan para informan dan subjek 

penelitian serta dokumen–dokumen yang ada untuk membuktikan 

keabsahan data yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti melakukan 

berbagai perbaikan data yang terkait dengan bahasa, system etika 

penulisan maupun penyederhanaan data agar laporan penelitian ini 

komunikatif dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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