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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian guna menghasilkan data

deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang

berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu

secara holistik (utuh).61 Artinya, penelitian kualiatif adalah penelitian

yang membutuhkan data asli tanpa adanya manupulasi atau settingan

dari peneliti dan responden untuk menambah – nambah data yang di

lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan memberi gambaran lebih jelas tentang situasi – situasi

sosial dengan memusatkan pada aspek – aspek tertentu dan sering

menunjukan pengaruh antara berbagai variabel. Pemilihan pendekatan

deskriptif dalam penelitian ini juga karena masalah yang sedang diteliti

memerlukan eksplorasi dan jawaban detail atau akurat mengenai

permasalahan yang diteliti dilapangan.

61 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori&amp; Praktik, cetakan keempat, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2016), hal. 82.
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B. Lokasi Penelitian

Pengambilan lokasi yaitu MTS Negeri 1 Malang dengan alasan

sekolah tersebut adalah salah satu sekolah dengan animo atau peminat

masyarakat yang relatif tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan

membludaknya siswa pada pendaftaran siswa baru, sehingga dari

seluruh pendaftar hanya bisa diterima 20 % saja. Selain itu MTSN 1

Malang memiliki banyak prestasi baik itu di ajang Internasional dan

Nasional. Salah satu prestasi tersebut adalah lomba baca kitab kuning

yang mendapat juara harapan 3.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Malang merupakan salah satu

sekolah penyelenggara pembelajaran berbasis nilai keislaman dan

budaya Islam dalam meningkatkan religius siswa – siswinya. Hal itu

dapat dilihat pada misi dan tujuan dari profil sekolah tersebut.

C. Responden Penelitian

Responden yang diambil adalah ketua koordinator kegiatan

dan siswa. Ketua koordinator merupakan narasumber utama, sedangkan

siswa adalah responden pendukung. Pengambilan responden ketua

koordinator menggunakan teknik purposive sampling dengan cara

langsung menemui responden atau informan yang dianggap paling

mengerti dalam bidangnya. Pengambilan responden siswa

menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menanyai siswa atau

beberapa siswa secara langsung.

D. Teknik Pengambilan Data
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a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan

komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh

beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus

informasi. Faktor tersebut adalah pewawancara, responden dan

topik penelitian yang dalam daftar pertanyaan, dan situasi

wawancara.62

Wawancara yang dilakukan menggunakan panduan yang

disusun oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan data dalam rumusan

masalah dan metode.Wawancara pada penelitian ini ditujukan

pada: Pertama, ketua koordinator pembudayaan tradisi Islam

dengan pokok pembahasan seputar proses pembudayaan tradisi

Islam, kendala – kendala (pendukung dan penghambat) dan

religiusitas siswa. Tehnik pengambilan data menggunakan

purposive sampling, yaitu peneliti langsung mendatangi dan

melilih informan yang paham atau mengerti mengenai pokok

bahasan. Kedua, kepada siswa sebagai kroscek hasil jawaban

wawancara dari guru dengan jawaban siswa, khsusnya pada hasil

jawaban faktor pendukung dan penghambat pembudayaan tradisi

Islam. Pengambilan data dari siswa ditujukan pada siswa yang

mengikuti pembudayaan tradisi Islam pada sekolah tersebut dan

tehnik pengambilan data menggunakan purposive sampling dengan

62Sofian Efendi. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: LP3ES, 2012) hal. 227.
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jumlah minimal informan 3 orang. Pokok bahasan seputar respon

dan penghambat dan pendukung.

b) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta

pencatatan dengan sistematis. Observasi adalah studi yang

disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala- gejala

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.63

Observasi yang dilakukan menggunakan panduan yang disusun

oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan data dalam rumusan masalah

dan metode. Peneliti melakukan observasi pada pembudayaan

tradisi Islam sholawat albanjari dan isra’ mi’raj. Observasi

mencakup materi ajar (jika ada), evaluasi, respon siswa dan metode

yang digunakan dalam setiap pembudayaan tradisi Islam. Dalam

observasi yang dilakukan, peneliti memposisikan diri sebagai

observer pasif yang artinya peneliti hanya melihat saja kegiatan

dan mencatat data yang didapat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan menggunakan panduan yang

disusun oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan data dalam rumusan

masalah dan metode. Penelitian ini, peneliti akan mengambil data

dokumentasi seputar kegiatan pembudayaan tradisi Islam seperti:

63Imam Gunawan..Metode Penelitian Kualitatif Teori&amp; Praktik, cetakan keempat, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2016). hal. 143.
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jadwal pelaksanaan, prestasi non akademik (yang berhubungan

dengan kegiaatan keagamaan jika ada), profil lembaga, foto

kegiatan atau proses pengenalan dan program kegiatan keagamaan

dari sekolah (khusu observsi). Adapun guna tehnik dokumentasi

ini adalah sebagai pelengkap data dari teknik pengambilan data

observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Seuasi data dari lapanagan di dapat, selanjutnya peneliti

akan mengolah data dan menjabarkan data. Teknik yang digunakan

dalam menanalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik

analisis data yang baku, artinya peneliti menggunakan teknik

analisis data yang telah menjadi pedoman para ahli dalam

mengolah dari data penelitian. Peneliti menggunakan teknik

adalisis data dari Miles dan Huberman, analisis data dari Miles dan

Huberman terbagai menjadi data reduction, data display dan

conclusion drawing/verivication. Secara umum proses analisis data

ditunjukan pada gambar () berikut:
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Gambar 1 Komonen dalam analisis Miles dan Huberman.

Secara spesifik teknik analisis Miles dan Huberman dalam

Sugiyono dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Data reduction ( Reduksi data)

Pengambilan data yang dilakukan di lapangan jumlahnya

sangat banyak, maka peneliti perlu mencatat data dengan rinci

dan teliti. Semakin lama peneliti turun lapang mencari data

maka data yang didapatkan semakin banyak dan rumit. Untuk

itu peneliti perlu dengan segera melakukan analisis data dengan

mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal dianggap penting,

dicari polanya dan membuang yang tidak penting. Mereduksi

data dapat memberikan gambaran jelas dan mepermudah

Data Colletion Data Display

Data Reduction

Conclusions :
drawaing/verrifyin
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peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, jika memang data

itu kurang dan perlu pengambilan data lagi. Mereduksi data

dapat menggunakan berbagai macam alat elektronik seperti

laptop, dengan menggunakan kode dalam aspek – aspek

tertentu.

Reduksi data merupakan proses berfikir kritis yang

memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan

yang tinggi. Bagi peneliti yang baru dalam mereduksi data maka

dapat berdiskusi dengan teman atau siapa saja yang dianggap

ahli dalam hal tersebut. Melalui diskusi dengan yang dianggap

ahli, maka wawasan peneliti akan berkembang

b) Data Display ( penyajian data)

Hasil dari data reduksi, langkah selanjutnya adalah

menyajikan data. Penyajian data pada penelitian kualitatif

dilakukan dalam bentuk urain singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart dan sebagainya. Namun yang paling sering

digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.

Pendisplayan data akan mempermudah peneliti untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain itu selain dengan

teks naratif disarankan melakukan display data dengan

menggunakan grafik, matrik, network dan chart. Untuk
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memahami mengenai penyajian data atau yang disajikan, maka

peneliti harus bisa menjawab sendiri hasil display data yang

didapat.

Prakteknya dilapangan mengenai fenomena sosial bersifat

komplek dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat

memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama akan

megalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus terus

menguji apa yang didapatkkan dilapangan dan masih menjadi

hipotesisi tersebut. Bila setelah lama meneliti dan ternyata

hipotesis yang ada didukung oleh data dilapanagan, maka

hipotesis tersebut terbukti dan berkembang menjadi teori

grounded. Teori grouded artinya teori yang didapatkan secara

induktif, berdasarkan data – data yang ditemukan dilapangan,

dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus

menerus. Akhirnya hipotesisi tersebut akan menjadi pola – pola

yang baku dan tidak bisa dirubah, maka pola tersebut dapat

didisplay pada laporan akhir penelitian.

c) Conclusion Drawing / Verrification (penyimpulan)

Langkah terakhir dari teknik analisis Huber miles adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah jika

memang tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dialapangan.

Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal,
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didukung dari data – data yang valid dan konsisten dilapangan,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

dimungkinkan dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada,

tapi mungkin juga tidak. Hal itu dikarenakan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan

berkembang ketika berada dilapangan. 64

Contoh uraian teknik analisis data dari Miles dan

Huberman dapat di gambarkan sebagai berikut:

64 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabet, 20017). hal. 338 – 345.
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Gambar 2 Ilustrasi : reduksi data, display data dan verivikasi.65

65 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabet, 2017). hal. 340.


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A.Pendekatan Penelitian
	B.Lokasi Penelitian
	C.Responden Penelitian
	D.Teknik Pengambilan Data
	E.Teknik Analisis Data 


