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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Pada tahapan ini, peneliti akan memaparkan rancangan penelitian yang 

meliputi langkah - langkah atau prosedur yang harus ditempuh secara terarah 

untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam 

penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu 

fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan. 

Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang 

mengamati sifatnya kasus. Penelitian kualitatif merancang apa yang ingin 

diteliti dan dari mana akan memulai penelitian. Sehingga pendekatan 

penelitian kualitatif berhubungan dengan kehidupan manusia dalam tipe 

situasi (setting) yang berbeda, dan dari perspektif yang berbeda pula.
51

 

 Craswell  mendefinisikan penelitian kualitatif  sebagai suatu 

pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral
52

. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini maka 

peneliti dapat  mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari permasalahan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan R&D(Bandung: Alfabeta, 

2012),  Cet. 1, hal.9. 
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Raco, M.E, M.Sc, Metode Penelitian Kualitatif-Jenis Karakteristik dan 

Keunggulan(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 7.  
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yang dirumuskan  dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna 

dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar 

informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan 

apa adanya.
53

Mengacu dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang berhubungan dengan fenomena yang 

dihadapi oleh manusia sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap 

dengan memfokuskan pada proses pencarian makna dibalik fenomena yang 

muncul pada penelitian. Jika dikaitkan dengan alasan peneliti memilih 

pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang 

terjadi dalam proses pembelajaran Kemuhammadiyahan, dalam hal ini 

peneliti akan mengkaji terkait dengan problematika yang dihadapi oleh guru 

dan peserta didik di SMK Muhammadiyah 2  Kota Malang dalam proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan. 

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 

fenomenologi. Fenomenologi yaitu menjelaskan makna  umum dari 

sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait 

dengan konsep atau fenomena. Pengalaman manusia itu dapat berupa 

fenomena, misalnya ide pendidikan tentang ”pertumbuhan profesional, 

konsep psikologi tentang” duka cita”, atau ide kesehatan tentang “hubungan 

keperawatan”. Jenis penelitian fenomenologi memfokuskan untuk 

53
Winarno Suratman, Pengantar Penelitian Ilmiah(Bandung: Tarsito, 1990), hal. 132-

134.
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mendeskripsikan apa yang sama  atau umum dari semua partisipan ketika 

mereka mengalaminya secara universal.  Tujuan utama dari  fenomenologi 

adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi 

deskripsi tentang esensial atau intisari universal, oleh karena peneliti 

diharuskan untuk mengidentifikasi fonemena yang dialami oleh individu 

atau partisipan.
54

Pada dasarnya, ada dua hal  utama yang menjadi fokus 

dalam penelitian fenomenologi yaitu:
55

 

a. Textural description: apa yang dialami oleh  subyek penelitian tentang 

sebuah fenomena.  

b. Struktural description: bagaimana subyek mengalami dan memaknai 

pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini 

menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon 

subjektif lainnya dari subyek penelitian berkaitan dengan pengalamanya 

itu.  

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah SMK 

Muhammadiyah 2 Kota  Malang yang beralamat di Jl. Baiduri Sepah No 27 

 Tlogomas Malang. Telp./Fax.0341-552857.Email:Smkm2_mlg@yahoo.co.id. 

Www.smkmuh2malang.sch.id. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pada: 
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John W. Creswell, Penelitian Kualitatif, & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima 

Pendekatan ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), Cet.1.ed. 3,  hal.105.  
55

O. Hasbiansyah,”Pendekatan Fenomenologi:Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu 

Sosial dan Komunikasi,” Jurnal Mediator Vol 9, No1, ( Juni, 2008), hal. 171.  
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1. Banyaknya peserta didik dari sekolah tersebut yang mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan. 

2. Sekolah tersebut berada dikompleks perguruan Muhammadiyah. 

3. Peneliti pernah melakukan kegiatan  PPL ( Praktik Pengalaman 

Lapangan) di sekolah tersebut, sehingga peneliti telah mengetahui   

bagaimana kondisi sekolah tersebut, terutama yang terkait dengan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan.  

C. Informan Penelitian 

 Informan Penelitian adalah  subjek atau orang yang memahami informasi 

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitiannya.
56

 

 Pengertian lain dari informan penelitian adalah orang yang bisa 

memberikan informasi – informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
57

 

 Mengacu dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa informan 

penelitian adalah subjek penelitian yang akan digali sumber datanya. Informan 

yang dimaksud disini adalah:  

1. Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, dengan alasan kepala sekolah 

sebagai supervisor atau pemimpin tertinggi di sekolah. Oleh karena itu, 

kepala sekolah diharuskan melakukan supervisi atau pengamatan atau 

mengawasi sewaktu proses pelaksanaan pembelajaran Kemuhammadiyahan 

berlangsung, agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dapat 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)., hal. 76. 
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(Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), hal. 195.  
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memberikan perbaikan atau masukan kepada guru jika terjadi kesalahan atau 

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran Kemuhammadiyahan. Data 

yang ingin diperoleh dari kepala sekolah adalah data tentang peran kepala 

sekolah dalam melakukan pengamatan dan pengawasan yang  berhubungan 

dengan peran atau kompetensi  guru Kemuhammadiyahan  dalam proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan.  

2. Guru bidang Kemuhammadiyahan, karena guru Kemuhammadiyahan 

merupakan tokoh utama saat proses pembelajaran berlangsung. Data yang 

ingin diperoleh peneliti yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan, problematika yang guru 

Kemuhammadiyahan hadapi terkait dengan pembelajaran 

Kemuhammadiyahan, serta bagaimana upaya  guru Kemuhammadiyahan 

dalam mengatasinya. 

3. Peserta Didik, merupakan subjek yang menerima, melaksanakan, dan 

sekaligus penentu dari keberhasilan pembelajaran Kemuhammadiyahan yang 

telah diajarkan kepada mereka. Sedangkan data yang ingin diperoleh dari 

peserta didik yaitu tentang pengalaman siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan, yang termasuk didalamnya adalah 

problematika yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran 

Kemuhammadiyahan.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

diantaranya: 

1. Wawancara 

  Wawancara merupakan teknik memperoleh data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara  adalah kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi dan sumber informasi.
58

Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua orang , 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
59

 

  Mengacu dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, 

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti 

dan informan secara face to face atau bertatap muka secara langsung dengan 

menggunakan pedoman atau tidak yang dilakukan secara sistematis dan 

berlandasan pada tujuan penelitian. 

Penelitian ini  menggunakan teknik wawancara mendalam (Indepth 

Interview) yaitu percakapan yang dilakukan untuk memperoleh pendapat, 

persepsi, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman penginderaan dari 

informan mengenai poblematika pembelajaran Kemuhammadiyahan di 

SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Pada penelitian ini peneliti akan 

melakukan wawancara kepada:  

                                                           
58

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 158. 
59

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 186. 
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a. Kepala Sekolah, karena kepala sekolah adalah Leader atau pimpinan    

tertinggi di sekolah yang sudah tugasnya untuk melakukan suvervisi 

guna mengetahui kompetensi dan kinerja  dari masing- masing guru 

yang ada di sekolah tersebut, terutama guru Kemuhammadiyahan.  

Maka dari itu untuk mengetahui seberapa maksimal kompetensi dan  

kinerja guru Kemuhammadiyahan di Sekolah SMK Muhammadiyah 2 

Kota Malang diperlukan wawancara yang mendalam  dengan kepala 

sekolah.  

b. Guru Kemuhammadiyahan, karena guru Kemuhammadiyahan menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini yaitu dalam hal proses pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. Dalam penelitian ini data yang ingin diperoleh 

adalah:  

1) Problematika yang digadapi oleh guru dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

2) Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

3) Solusi terhadap problematika pembelajaran Kemuhammadiyahan.  

c. Peserta Didik, karena peserta didik merupakan penerima atau pelaku 

langsung dalam proses pembelajaran Kemuhammadiyahan. Dalam 

penelitian ini data yang ingin diperoleh adalah: 

1) Faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pesserta didik 

dalam  pembelajaran Kemuhammadiyahan. 
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2) Sejauh mana peserta didik tersebut memahami terkait dengan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan.  

3) Manfaat yang peserta didik dapatkan dari pembelajaran 

Kemuhammadiyahan.  

2. Observasi  

Observasi yaitu tata cara  menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.
60

Observasi 

merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap 

tingkah laku peserta didik atau objek lainnya dalam situasi ajar, 

dilaksanakan dengan berencana, kontinyu, sistematis, serta diikuti dengan 

pencatatan atau perekaman secara lengkap.
61

 

 Mengacu dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

observasi adalah teknik yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan yang dilakukan secara berencana, kontinyu, 

dan sistematis.Dalam hal ini peneliti  akan melakukan observasi 

partisipant. Observasi partisipan adalah, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari- hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipan agar   

                                                           
60

M, Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran(Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 149. 
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data yang diperoleh  lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
62

 

Observasi partisipan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara  

mengikuti proses kegiatan pembelajaran Kemuhammadiyahan  yang ada di 

sekolah tersebut. Peneliti akan mencatat informasi berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan di dalam kelas  terkait  dengan proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah 2 Kota 

Malang, sehingga dari pengamatan  langsung tersebut  peneliti dapat 

mengetahui dan memperoleh informasi terkait dengan objek penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi kepada:  

1) Guru Kemuhammadiyahan, karena guru Kemuhammadiyahan sebagai 

pendamping utama dalam proses pembelajaran Kemuhammadiyahan. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat secara langsung proses 

kegiatan pembelajaran Kemuhammadiyahan, dalam hal ini peneliti akan 

melihat metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan.  

2)   Peserta didik yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran 

Kemuhammadiyahan, bagaimana sikap pesera didik ketika mengikuti 

pembelajaran Kemuhammadiyahan, serta bagaimana respon peserta 

didikterhadap pembelajaran kemuhammadiyah. 

3. Dokumentasi  

                                                           
62

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif(Bandung: Alfabeta, 

2013), hal. 158.  



45 
 

  Dokumetasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

menemukan data terkait hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.
63

Teknik  

ini terbanyak digunakan pada penelitian sejarah, namun kemudian ilmu-

ilmu sosial lain secara serius menggunakan teknik dokumenter sebagai 

teknik pengumpulan data. Oleh karena itu sebenarnya sejumlah besar 

fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Bahan-bahan dokumen tersebut yaitu berupa, foto, 

harddisk, flashdisk, disc, dan sebagainya.
64

 

Mengacu dari dua defini diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dokumentasi adalah data-data tertulis yang dapat dijadikan pelengkap 

data penelitian yang dibutuhkan dan diperoleh dari lapangan atau 

tempat penelitian baik berupa catatan, aturan, foto-foto kegiatan, jurnal 

atau presensi kehadiran siswa dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan, visi, misi, tujuan, serta tentang sejarah singkat 

berdirinya lembaga tersebut.  

E. Teknik Analisis Data    

 Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dalam 

hal ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.  
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 Deskriptif kualitatif adalah mengabstraksikan atau mengorganisir seluruh 

data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi 

umtuk diidentifikasi ke dalam pengelolaan data.
65

 

 Deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J 

Moeleong adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati,
66

 sehingga dalam penelitian deskriptif 

kualitatif ini peneliti menggambarkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan 

fenomena yang ada secara rinci tuntas dan detail.  

 Mengacu dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif 

adalah adalah suatu hal untuk menggambarkan seluruh data baik melalui observasi, 

wawancara, maupun dokumentasi untuk diidentifikasi ke dalam pengelolaan data 

terkait dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dari hasil penelitian akan dianalisis 

dengan menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu: 

1. Data Reduction( Reduksi Data ) 

  Mereduksi data artinya meringkas  data yang terlalu luas, 

memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta 

membuang hal yang tidak penting. Jadi tahap ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal 

yang berhubungan dengan wilayah penelitian dan menghapus data-data 
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yang tidak terpola baik dari hasil pengamatan, observasi, maupun 

dokumentasi.
67

 

  Proses reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, meringkas, 

merangkum, pemusatan, pemetaan data mentah yang diperoleh dari 

pengumpulan data lapangan dan membuang data yang tidak sesuai dengan 

penelitian. Reduksi data dapat berlangsung secara terus-menerus selama 

pengumpulan semua data yang diperoleh dari lapangan atau data mentah 

baik berupa hasil observasi (proses kegiatan pembelajaran 

Kemuhammadiyahan yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kota 

Malang, sikap dan respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

Kemuhammadiyahan), wawancara (data yang diperluakan dalam 

wawancara yaitu sejarah berdiri sekolah, problematika dari pembelajaran 

Kemuhammadiyahan dan solusi dari permasalahan tersebut), maupun 

dokumentasi (presensi peserta didik dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan, visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut, foto 

kegiatan proses pembelajaran, dan sebagainya), kemudian data-data 

tersebut dipetakan secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam 

penyajian data. 

2. Data Display(Penyajian Data) 

  Tahap selanjutnya adalah  menyajikan data.  Penyajian data dapat 

berupa bagan, uraian singkat,uraian singkat, tabel, flowchart, dan 
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sejenisnya. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah 

pembacaan.
68

 

  Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk catatan 

naratif dan uraian singkat untuk memudahkan mengidentifikasi 

problematika pembelajaran Kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah 

2 Kota Malang. Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis data. Data yang disajikan berupa hasil reduksi dari observasi 

(proses kegiatan pembelajaran Kemuhammadiyahan yang ada di sekolah 

SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, sikap dan respon peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran Kemuhammadiyahan), wawancara (sejarah 

berdiri sekolah, problematika dari pembelajaran Kemuhammadiyahan dan 

solusi dari permasalahan tersebut), maupun dokumentasi (presensi peserta 

didik dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan, visi, misi, dan tujuan dari 

sekolah tersebut, foto kegiatan proses pembelajaran, dan sebagainya). 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

  Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap data yang 

ada, tahap selanjutnya adalah memberikan interpretasi yang kemudian 

disusun dalam bentuk kesimpulan. Proses pengambilan kesimpulan ini 

merupakan proses pengambilan inti dari penelitian yang telah dilakukan 
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dan disajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang dapat mewakili 

hasil penelitian tersebut.
69

 

  Data yang disimpulkan berupa hasil penyajian dari observasi 

(proses kegiatan pembelajaran Kemuhammadiyahan yang ada di sekolah 

SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, sikap dan respon peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran Kemuhammadiyahan), wawancara (sejarah 

berdiri sekolah, problematika dari pembelajaran Kemuhammadiyahan dan 

solusi dari permasalahan tersebut), maupun dokumentasi (presensi peserta 

didik dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan, visi, misi, dan tujuan dari 

sekolah tersebut, foto kegiatan proses pembelajaran, dan sebagainya). 
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