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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang berupaya 

mencermati secara objektif efektivitas pembelajaran aqidah akhlak di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di tunjukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok, penelitian kualitatif adalah tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan soasial yang fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya peristilahannya.
19 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 01 Malang.  yang 

terletak di Jl. Brigjen S. Riyadi Malang, kabupaten malang. Alasan peneliti 

mengambil lokasi penelitian disekolah ini karena lokasi penelitian yang 

dekat dengan rumah/kost peneliti. Selain itu, prestasi siswa SMP 

Muhammadiya 01 Malang lebih rendah dibandingkan dengan Mts  

Hamjanwadi, termasuk dalam mata pelajaran aqidah akhlak. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidika. 

(Bandung:Remaja Rosda Karya. 2007)., hal. 60 
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1. 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 

Observasi, catatan lapangan, ucapan, dan lain-lain. Berhubungan 

dengan itu, peneliti membagi data menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Data 

primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus 

untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 

Data tersebut dapat berupa data wawancara, observasi, Tes Soal, 

dan lain-lain. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan, dalam hal ini 

adalah di SMP Muhammadiyah 01 Malang. 

Demikian pula penelitian ini membahas tentang efektivitas 

pembelajaran aqidah akhlak di sekolah, maka sumber datanya 

adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 

guru agama dan keagamaan, dan siswa. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data  sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Data primer yang digunakan oleh peleneliti 

dimaksudkan untuk  memperoleh data di saat penelitian di 

lapangan sebagai pendukung dalam melengkapi 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 

efektivitas pembelajaran aqidah akhlak. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipahami oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat secara 

sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.  



29 
 

Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mengamati kegiatan objek di lapangan. Observasi ini tujukan kepada: 

1. Guru PAI 

Observasi dilakukan kepada guru PAI karena guru lebih 

mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran. Observasi ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai penerapan model 

pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam kegitan observasi pada 

guru PAI peneliti akan memfokuskan beberapa bagian terkait dengan 

kegiatan observasi terhadap guru PAI sebagai berikut! 

a) Pengamatan terhadap perilaku siswa oleh guru 

b) Melakukan evaluasi pembelajaran terhadap siswa oleh guru 

2. Siswa 

Siswa merupakan objek  utama dalam penelitian ini, karena siswa 

adalah objek yang menerima dan yang mengalami terkait penerapan 

model pembelajaran. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran yang telah 

diterapkan oleh guru seteleh memperoleh hasil pembelajaran melalui 

penerapan metode Problem Solving yang digunakan guru dalam 

mengajar pembelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) digunakan sebagi teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
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dan jumlah respondennya sedikitatau kecil. Untuk mengumpulkan 

informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam 

peneliti kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut 

dengan wawancara mendalam. Teknik wawancara ini yang paling 

banyak dilakukan digunakan dalam peneliti kualitatif, terutama 

penenliti lapangan.
20 

Alat yang digunakan dalam pengambilan data wawancara ini 

adalah perekan suara (recording). Adapun pemilihan narasumber untuk 

mendapatkan data peneliti ini yaitu, melakukan wawancara kepada 

pihak-pihak yang terkait yaitu: bapak kepala sekolah SMP 

Muhammadiyah 01 Malang mengenai efektivitas pembelajaran aqidah 

akhlak melalui metode problem solving, wawancara dengan guru kelas 

mengenai kegiatan pembelajaran yang dialami oleh siswa di kelas. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap drai 

penggunaan metode observasi dan wawancara dan peneliti kualitatif. 
21

 

                                                           
20

 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Negeri 

Sebelas Maret, 2006), Hal. 68 
21

  Sugyono, Metode Penelitia Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan 

R&D,Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 124.
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Dokumen digunakan untuk bahan peneliti sebagai sumber data 

karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan 

mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat 

alamiah, sesuai dengan konteks, lagir, dan berada dalam konteks. 

Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan 

ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas 

terhadap kajian yang sedang teliti.
22

 

Melihat pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode 

dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti unruk memperoleh data-data 

yang sesuai dengan masalah peneliti ini. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam peneliti ini adalah dengan menganalisis data 

tertulis seperti: sejarah berdirinya sekolah struktur organisasi profil 

sekolah, guru, siswa serta informasi lain yang berkaitan dengan  

efektivitas pembeljaran aqidah akhlak di SMP Muhammadiyah 01 

Malang. 

D. 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: 
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a. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu dari data hasil 

pengamatan (observasi, wawancara, dan Dokumen). 

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 dokumen yang dilakukan adalah mereduksi data yaitu proses 

klarifikasi, merangkum dan meringkas data dan berupaya memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dan 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 wawancara, maka peneliti membuat 

kesimpulan secara narasi dengan menguraikan informasi baik dari bukti-



33 
 

bukti kualitatif maupun bukti kuantitatif dengan jelas supaya mudah 

dipahami. 

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.
23

 

E. 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 

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

Cipta,2011), ha.87.  
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c. Memanfaatkan dengan berbagai metode agar pengecekan

kepercayaan data dapat dilakukan.
24

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 SMP Muhammadiyah 01 Malang.

24
Rulli Indrawan, dan Poppy yaniawati, Metode Penelitian”kuantitatif, 

Kualitatif, dan Campuruntuk Menejemen, Pembangunan, dan Pendidikan 

(Bandung: PT, Refika Aditama, 2014), Cet. 1, Hal. 139 




