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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Studi kualitatif yang berupaya 

mencermati secara objektif internalisasi nilai-nilai keislaman melalui 

kegiatan keagamaan seperti sholat dhuha, doa bersama dan tausiah di 

SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok, penelitian kualitatif adalah tradisi-tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.
22

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah SMK 

Muhammadiyah 2 Kota Malang, yang beralamat di Jl. Baiduri Sepah N0. 

27 Malang. Adapun rencana penelitian akan dilaksanakan pada tanggal  14 

Agustus 2017 sampai tanggal  25 Agustus 2017. 

22
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidika. (Bandung:Remaja Rosda 

Karya. 2007)., hal. 60 
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Pemilihan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang 

diperoleh peneliti dari data-data pra-observasi di lapangan sebagai berikut: 

a. SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang merupakan sekolah yang 

memiliki latar belakang sekolah berbasis Islam, yang berada di 

bawah naungan organisasi Muhammadiyah. 

b. Sekolah memberikan fasilitas keagamaan untuk siswa berupa 

Masjid, Laboratorium komputer, studio music, perpustakaan. 

c. Adanya kegiatan-kegiatan keagamaan, shalat dhuha, doa bersama, 

dan tausiyah. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

  Data merupakan serangkaian informasi baik berbentuk verbal 

maupun nonverbal yang diperoleh dari formal guna menjelaskan prilaku 

atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data 

yang digunakan adalah data kualitatif, yakni berupa dokumen, catatan 

lapangan, ucapan, dan lain-lain. Berhubungan dengan itu, peneliti 

membagi data menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan 

maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang 

ditanganinya peneliti. Data tersebut dapat berupa data wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Data dikumpulkan sendiri 
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oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau di tempat 

penelitian dilakukan, dalam hal ini adalah di SMK Muhammadiyah 

2  Kota Malang. 

Penentuan Informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling, yaitu akan melakukan penelitian tentang 

internalisasi nilai-nilai keislaman, maka sampel datanya adalah 

nilai-nilai keislaman. 

Demikian pula penelitian ini membahas tentang internalisasi 

nilai-nilai keislaman melalui kegiatan keagamaan di sekolah, maka 

sumber datanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum, guru agama dan keagamaan, dan siswa. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang telah diperoleh di saat 

penelitian di lapangan sebagai pendukung dalam melengkapi data 

atau menyelesaikan permasalahan penelitian yang dihadapi. Data 

tersebut berupa data yang bersifat fleksibel dan bukan data utama 

penelitian. Misalanya seperti data-data yang terdapat dalam arsip-

arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan 

shalat dhuha, doa bersama dan tausiyah. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah ketetapan 

cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun teknik yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktivitas individu-individu di lokasi tempat penelitian. Dalam 

observasi ini peneliti merekam/mencatat baik secara struktur 

maupun semi struktur. 

Peneliti akan mengamati proses kagiatan internalisasi nilai-nilai 

keislaman. Secara langsung dengan objek utama adalah siswa-

siswa dan para guru. Alat yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah perekam suara dan kamera sebagai alat bantu untuk 

pengambilan data tersebut.
23

 

b. Wawancara 

Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukannya dengan 

cara wawancara langsung dengan nara sumber, mewawancarai 

pihak sekolah atau guru di sekolah yang menjadi tempat penelitian 

wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara 

                                                           
23

 Joko Sugyono, Metode Penelitian Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 

ha.87. Sugyono, Metode Penelitia Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D,Cet. XIX 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 124.  
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mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula oleh guru mapun siswa. 

Ciri utama dalam wawancara ini adalah kontak langsung dan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber 

informasi (interviewee). Metode wawancara ditinjau dari segi 

pelaksanaannya dapat dibedakan atas beberapa hal, yaitu: (1) 

Wawancara bebas (ingeuded interview), merupakan wawancara 

dimana  pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait 

dengan permasalahan yang terjadi tetapi, juga mengingat akan data 

apa yang dikumpulkan. (2) Wawancara terpimpin (guided 

interview), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti 

yang dimaksud dalam interview terstruktur. (3) Wawancara bebas 

terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin. 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin dengan langkah-langkah 

sebagai berikut; sebelumnya peneliti menyiapakan prosedur 

pertanyaan untuk diajukan kepada informasi, kemudian memilih 

informasi yang bersangkutan dan melakukan wawancara secara 

bebas dengan membawa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. 
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Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi (data) dari 

terwawancara (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah responden 

atau informan). Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian 

ini wawancara dengan beberapa pihak, yaitu guru pengajar, 

wakakurikulum, humas,  pembina ekstrakurikuler, guru bagian 

keagamaan dan kepala sekolah SMK Muahmmadiyah 2 Kota 

Malang. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari data yang berhubungan dengan variabel penelitian berupa 

catatan, transkip, buku, surat, kabar, majalah, absensi, notule, 

rapat, dan sebagainya. 

Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam 

dokumen, yang artinya laporan-laporan, barang yang tertulis dalam 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

surat kabar, catatan harian, artikel, foto, agenda, biorafi dan lain-

lain. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan sejarah berdirinya 

sekolah, struktur organisasi, profil sekolah, guru, siswa, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan internalisasi dalam kegiatan 

keagamaan melalui sistem sholat dhuha, doa bersama dan tausiah. 
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Dokumentasi juga dianggap sebagai penguat supaya lebih akurat 

dalam pengambilan dan pengumpulan data. 
24

 

 

E. Teknis Analisis Data  

Analisis data adalah pencarian dan pengujian dari sesuatu secara 

sistematik untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara 

kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. 

Penelitian ini bersifat deskriftif-analitis. Berdasarkan pada hal 

tersebut, bentuk datanya adalah kualitatif. Guna menganalisis data 

dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut: 

a. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu dari data 

hasil pengamatan (observasi, wawancara, dan dokumenasi). 

b. Mengadakan reduksi data 

Reduksi data, yakni merangkum, mengumpulkan, dan 

memilih data yang relevan yang dapat diolah dan disimpulkan. 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang paling penting dan mencari tema 

dan polanya. 

Langkah selanjutnya setelah data diperoleh melalui 

wawancara, obsevasi dan dokumenter yang dilakukan adalah 

mereduksi data yaitu proses klarifikasi, merangkum dan meringkas 

data dan berupaya memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

                                                           
24

 Rulli Indrawan, dan Poppy yaniawati, Metode Penelitian”kuantitatif, Kualitatif, dan 

Campuran untuk Menejemen, Pembangunan, dan Pendidikan (Bandung: PT, Refika Aditama, 

2014), cet. 1, hal. 139 
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memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya jika 

diperlukan. (1) Memulai data yakni berusaha mengorganisasikan 

dan memaparkan secara keseluruhan guna memperolah gambaran 

yang lengkap dan utuh. (2) Menyimpulkan dan verifikasi, yakni 

melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang 

diperlukan guna mengambil kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Langkah terakhir 

dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah data-data 

terkumpul baik dari hasil observasi, interview, dan dukumenter, 

maka peneliti membuat kesimpulan secara narasi dengan 

menguraikan informasi baik dari bukti-bukti kualitatif maupun 

bukti kuantitatif dengan jelas supaya mudah difahami. 

Menarik kesimpulan perlu dilakukan karena pada 

kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat merubah 

sesuai dengan data-data yang diperoleh dan mendukung jika 

memang ada perubahan pada peneliti.  

 

F. Keabsahan Data 

Guna memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi adalah untuk memeriksa 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain’ di luar data itu 
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sebagai pembanding. Salah satu teknik trigulasi adalah penggunaan 

penyidik atau pengamatan lain untuk pengecekan derajat kepercayaan 

data itu. Teknik trigulasi yang lebih banyak digunakan ialah perikasaan 

melalui sumber lainnya. 

Emzir membedakan tiga macam trigulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik. 

Dengan trigulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan 

jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori, 

Beradaptasi dari hal tersebut, maka peneliti dapat melakukannya 

dengan jalan: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data  

Pada penelitian, ini teknik trigulasi yang dilakukan peneliti yaitu 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan (data 

primer) dengan data yang berupa dokumen-dokumen (data sekunder) 

serta refrensi yang terkait dengan pembahasan penelitian. Teknik ini 

berguna untuk mengetahui proses Iternalisasi nilia-nilai keislaman 

melalui kegiatan keagamaan di SMK Muhammadiyah 2 Malang.
25
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