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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam jenis penelitian yang menggunakan  metode

kualitatif, di mana dalam  pelaksanaan dilakukan  secara  alamiah,  apa  adanya,

dalam  situasi  yang  normal sesuai dengan keadaan dan kondisinya, menekankan

pada deskripsi secara  alami.1 Dari objek data yang dianalisis, penelitian ini

termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

langkah-langkah : melakukan  reinterpretasi  objek  tentang  keadaan  fenomena

sosial  yang  terdapat  pada permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan

dengan teori yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1

Sungai Apit Kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaksanaan pembelajaran berbasis

karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia Siswa SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pembelajaran

berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia siswa SMA Negeri 1

Sungai Apit Kabupaten Siak.

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta :
Bina Aksara, 2009), hlm. 11.
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi2 dalam penelitian ini adalah seluruh warga sekolah di SMA

Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah,

29 orang Guru Bidang Studi dan 541 orang siswa. Dalam penarikan sampel3

dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik penentuan

sampel secara acak. Oleh karena jumlah populasi Kepala Sekolah dan Guru

Bidang Studi hanya 30 orang, maka penarikan sampel tidak dilakukan. Sementara

jumlah populasi pada siswa sebanyak 541 orang, maka penarikan sampel perlu

dilakukan. Untuk lebih jelasnya penarikan sampel dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

TABEL 3.1
POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN SISWA SMA NEGERI 1

SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

NO. URAIAN POPULASI SAMPEL PERSENTASE(%)

1.
2.
3.

Siswa Kelas X
Siswa Kelas XI
Siswa Kelas XII

204
184
153

102
92
76

50%
50%
50%

Jumlah 541 270 -
Sumber: Data Olahan, 2013.

E. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan kepada :

2Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Ibid., hlm. 138.
3Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ibid., hlm. 139.
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1. Data Primer ; Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi

dari hasil angket dan wawancara. Hasil angket merupakan data primer untuk

mengetahui tingkat pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak,

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan

wawancara digunakan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder ; Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainya

untuk menunjang objek yang diteliti, terutama terkait dengan pelaksanaan

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di

SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat

dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan

akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, termasuk data

skunder dalam penelitian adalah profil SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten

Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data

yaitu:

1. Angket : dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dalam bentuk

kuesioner yang telah disusun secara sistematis tentang pelaksanaan
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pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di

SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi. Angket yang ditujukan kepada guru dilakukan

untuk mendapatkan data tentang perencanaan pembelajaran berbasis karakter

dalam upaya pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai Apit

Kabupaten Siak, sedangkan angket yang ditujukan kepada Siswa dilakukan

untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran

berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1

Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Wawancara ; dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan

responden untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis

karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,

dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di

SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak. Wawancara ditujukan kepada

guru Pendidikan Agama Islam dan Kepala Sekolah untuk mendapatkan data

tentang pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak,

dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dan evaluasi

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia di

SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.
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3. Observasi; Dilakukan dengan cara mengamati langsung pelaksanaan

pembelajaran pendidikan berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak

mulia siswa di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.

4. Dokumentasi; Dilakukan penulis dengan cara dokumen yang terkait dengan

pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak

mulia siswa di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, mencakup ;

dokumentasi profil sekolah, keadaan siswa dan guru SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak dan dokumentasi Sillabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP).

G. Tehnik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan

jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif, yaitu

menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori

yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif

selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat

disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan

diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi

hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih dahulu

merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang

dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan

utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-

pertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau angket di lokasi
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penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau

intuisi dari para pelaku yang terlibat.

Data yang ada dirangkum secara deskriptif untuk membantu menemukan

konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek penlitian sendiri sesuai

dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat menyajikan realitas

senyatanya (emik) sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu mereduksi data,

memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan memverifikasikan.

Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan, pengabstrakkan dan

mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan.

Dengan tahap ini dimaksudkan dapat mengklasifikasikan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat

diperlukan.

Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam

bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, bagan

maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu menyusun analisis

yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan konsep.

Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran

makna dari data, kemudian memverifikasinya. Hasil verfikasi ini tentu saja perlu

diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lokasi penelitian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul diklasifikasikan menjadi dua

kelompok yaitu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat
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kualitatif selanjutnya digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah untuk

memperoleh kesimpulan, kemudian data yang bersifat kuantitatif dijumlahkan

dan dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan maka diperolehlah prosentase

lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh

diukur dengan menggunakan rumus :

F
P  = x 100 %

N

Keterangan :

P = Angka persentase

F = Frekwensi (jumlah responden yang memberikan jawaban)

N= Jumlah responden4

Setelah hasil ditemukan selanjutnya hasilnya dikategorikan dengan kata:

baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, dan secara kualitatif baik dan tidak

baiknya implementasi pendidikan karakter di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak ditentukan dengan klasifikasi sebagai

berikut:

1. 80% - 100% (Baik )

2. 60% - 79% (Cukup Baik)

3. 40% - 59% (Kurang Baik)

4. 0 % - 39% (Tidak Baik)5

4Anas Sudijono, Pengentar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
hlm. 49.
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H. Triangulasi Data Penelitian

Dalam pengecekan keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan

triangulasi, yakni teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di

luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding

terhadap data tersebut. Untuk pengecekan data melalui pembandingan terhadap

data dari sumber lainnya.6 Pengecekan keabsahan data dengan triangulasi ini,

paling tidak ada 3 bentuk triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber ; Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah

dengan mencari data dari sumber data yang beragam yang masih terkait satu

sama lain. Seperti menguji kredibilitas data tentang perilaku kepemimpinan

kepala Sekolah, maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke

Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, Guru, TU, dan Siswa.

2. Triangulasi Teknik ; Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas

data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengungkapkan data tentang aktifitas

siswa di kelas dengan teknik wawancara, lalu dicek dengan observasi ke

Kelas langsung melihat aktifitas siswa, kemudian dengan dokumentasi.

Pengujian ini dilakukan melalui Informan, teknik, wawancara, observasi,

dokumen.

5Lihat Suharsimi Arikunto, op. cit., hlm. 34.
6Djma’an, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 170.
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3. Triangulasi Waktu; Untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan

triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu

yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa

mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya kembali di sore hari. Pengujian

ini dilakukan melalui Informan, pagi hari, siang hari, dan sore hari.7

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dengan

teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum

banyak masalah, akan memberikan data valid dan lebih kredibel.

7Ibid., hlm. 170-171.


