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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan 

(Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah prosuder 

penelitian yang menghasilkan data deskritif yaitu bersifat menggambarkan atau 

menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dan menggambarkan masalah 

yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan induktif.54 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

  Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas SMP Plus Citra Madinatul 

Ilmi dan yang menjadi objek dalam penelitian adalah strategi komunikasi guru 

dalam penenaman karakter siswa di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Adapun  

jumlah seluruh guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ada 34 orang. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

 Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data 

pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok  

1) Bentuk strategi guru dalam penanaman karakter kepada siswa 

di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi 

                                                           
54 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Toeri dan Praktek, (Jakarta : PT. Bumi 
Aksara,2014), h.80. 
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2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam 

penanaman karakter kepada siswa di SMP Plus Citra 

Madinatul Ilmi 

b. Data Pununjang  

Data penunjang adalah data pelengkap yang mendukung data 

pokok, yaitu meliputi : 

1) Letak geografis dan sejarah singkat berdirinya SMP Citra 

Madinatul Ilmi 

2) Keadaan sekolah, kepala sekolah, dewan guru SMP Citra 

Madinatul Ilmi 

3) Keadaan kelas, guru kelas dan siswa SMP Citra Madinatul 

Ilmi 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data penulis menggali data dari beberapa sumber 

yaitu :  

1) Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam 

sebuah penelitian, yaitu guru kelas SMP Plus Citra Madinatul 

Ilmi 

2) Informan adalah orang yang memberi informasi, yaitu kepala 

sekolah, dan tata usaha SMP Plus Citra Madinatul Ilmi 

3) Dokumentasi adalah pengumpulan bukti penelitian, yaitu foto 

yang diambil ketika penelitian di SMP Citra Madinatul Ilmi 

 



53 
 

 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Tekhnik pengumpulan data ini menggunakan tekhnik sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Obeservasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek 

secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara 

sistematis mengenai hal-hal yang diteliti. 

Tekhnik ini digunakan penulis untuk dapat mengadakan pengamatan 

secara langsung keadaan lokasi penelitian. Tekhnik ini digunakan untuk 

menggali data tentang strategi komunikasi guru kelas dalam penenaman 

karakter kepada siswa SMP Citra Madinatul Ilmi. 

2. Wawancara ( Interview) 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menaynakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Dengan cara berbicara tatap muka.Tekhnik ini di gunakan 

untuk menggali data tentang strategi komunikasi guru kelas dalam 

penanaman karakter kepada siswa SMP Citra Plus Madinatul Ilmi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data. Dalam 

penelitian kualitatif, dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, video, data yang relevan. 
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E. Analisis Data 

 Setelah semua data disajikan, kemudian data dianalisis untuk 

menentukan pembahasan tentang bagaimana strategi komunikasi guru kelas 

dalam penanaman karakter kepada siswa Dengan menggunakan analisis 

deskriftif kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan menggunakan teknik 

induktif. 

 Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan strategi 

yang ada dalam buku Doni Koesoma yang sudah ditulis pada bab II dan 

menggunakan  metode  yang disampaikan oleh An-nahlawi yaitu metode 

pembiasaan, metode keteladanan, metode qishah atau cerita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




