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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Berdasarkan sumber datanya, penelitian yang saya lakukan 

menggunakan pendekatan field Research,
1
 yaitu mengumpulkan data tentang 

keadaan lapangan yang menjadi objek penelitian. Sifatnya deskriptif kualitatif, 

yaitu berupaya menggambarkan secara akurat dan sistematik dan karakteristik 

yang ada dilapangan. Atau dengan kata lain penelitian ini disebut kualitatif 

karena bersumber data utama penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan bersifat deskriptif 

karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang 

terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya yaitu terkait pelaksanaan 

pembentukan pendidikan karakter melalui pembelajaran sastra di MIN 05 

Demak. 

 

B. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data 

primer dan data sekunder.  

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.2 Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian.  

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih  secara 

purposive sampling dan snowball sampling. Penentuan sampel sumber 
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