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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang 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).
38

 

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang 

lebih jelas tentang situasi–situasi sosial dengan memusatkan pada aspek–aspek 

tertentu dan sering menunjukan pengaruh antara berbagai variabel.
39

 Jenis 

deskriptif dipilih karena masalah yang sedang diteliti merupakan masalah yang 

sedang berlangsung di sekolah, selain dari pada itu penelitian ini di maksudkan 

untuk mencari tau bagaimana upaya kepala sekolah dalam menciptakan 

atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada SMP Muhammadiyah 08 Batu. Alasan dari 

pemilihan di SMP Muhammadiyah 08 Batu adalah berdasarkan observasi awal 

yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa kondisi pergaulan dan sarana 
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prasana serta tata tertib yang berlaku tidak mencerminkan sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan. Visi tersebut berbunyi “sekolah khas, ungul, dan mandiri 

dengan mengacu pada nilai-nilai Islam berstandar Al-Quran dan as-sunnah” 

Ketidaksuaian dalam hal pergaulan diantaranya yaitu masih terdengar 

kata-kata kotor yang diucapkan antarsesama peserta didik dan tidak adanya 

kebiasaan mengucapkan salam dari peserta didik saat bertemu pendidik. Sarana 

dan prasarana juga tidak mencerminkan visi yang ada disekolah dibuktikan 

dengan kurangnya ketersediaan tempat sampah untuk menjaga lingkungan 

tetap dalam keadaan bersih serta tidak terdapat himbauan atau tulisan yang 

mengingatkan tentang agama. Adapun tata tertib disebutkan tidak 

mencerminkan dengan visi karena hukuman yang diberikan kepada peserta 

didik saat melakukan kesalahan masih dalam bentuk fisik. 

Hal ini menjadi sebuah ketertarikan tersendiri bagi peneliti agar visi 

dapat berjalan dengan baik maka perlu kontrol dan evaluasi yang rutin 

dilakukan oleh kepala sekolah agar pergaulan, sarana prasana, dan tata tertib 

yang berlaku tidak terlepas dari visi yang telah ditetapkan. Itulah alasan 

mengapa peneliti memilih SMP Muhammadiyah 08 Batu sebagai lokasi untuk 

melakukan penelitian. 

 

C. Sumber Data ( Informan ) 

Informan penelitian yang di perlukan adalah kepala sekolah SMP 

Muhammadiyah 08 Batu yang sedang menjabat pada periode sekarang dan juga 

para peserta didik sejumlah 17 orang. Adapun peserta didik yang menjadi informan 
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ialah peserta didik yang tergabung dalam organisasi IPM. Peneliti memilih peserta 

didik yang tergabung dari organisasi IPM dikarenakan peserta didik yang memiliki 

daya kritis terhadap sekolah ialah peserta didik yang tergabung dalam organisasi 

IPM tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik.
40

 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan 

pada kepala sekolah SMP Muhammadiyah 08 Batu dan beberapa peserta 

didik. Adapun pokok bahasan pertanyaan yang diberikan kepada kepala 

sekolah ialah mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 

menciptakan atmosfer religius di sekolah termasuk juga faktor apa saja 

yang mendukung dan menghambat kepala sekolah saat menciptakan 

suasana religius di sekolah SMP Muhammadiyah 08 Batu. Pertanyaan 

yang juga diberikan kepada kepala sekolah yaitu mengenai kapan waktu 

pelaksanaan dalam proses penciptaan atmosfer religius dan juga siapa saja 

yang terlibat di dalamnya.  

  Berbeda dengan pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik 

yaitu bagaimana respon dan tanggapan peserta didik terhadap upaya kepala 

sekolah menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 
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Keluhan apa saja yang dirasakan oleh peserta didik terhadap upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam menciptakan atmosfer religius serta 

saran apa yang dimiliki oleh peserta didik untuk kebaikan kepala sekolah 

dalam menciptakan atmosfer religius di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

  Pada pelaksanaannya wawancara memiliki dua tipe, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti pada 

kesempatan ini menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur sebagai 

salah satu teknik pengambilan data. Wawancara tidak terstruktur bersifat 

lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur ini dalam 

pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Hal itu disebabkan karena dalam melakukan wawancara 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara 

terbuka dan tidak menggunakan pedoman. Pemilihan tipe wawancara tidak 

terstruktur pada penelitian ini disebabkan karena pertanyaan yang diajukan 

kepada informan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan 

wawancara yang telah ditetapkan.
41

 

  Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan 

utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Maksud istilah 

temporal adalah bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu 

dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana sutuasi saat itu akan 

menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih 

dari satu kali adalah untuk memenuhi kriteria rigor (ketepatan/ketelitian). 
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Selain itu, juga memungkinkan peneliti menginformasi atau 

mengklarifikasi informasi yang ditemukan pada wawancara pertama.
42

 

  Langkah-langkah dalam wawancara untuk mengumpulkan data 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 1.Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan 

1. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan 

2. Mengawali atau membuka alur wawancara 

3. Melangsungkan alur wawancara 

4. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

5. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
43

 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.
44

 Observasi yang dimaksud dalam teknik pengambilan data ini 

adalah untuk mengamati bagaimana suasana yang ada di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu secara menyeluruh. 

 Adapun observasi yang diperlukan pada penelitian ini adalah 

sebanyak 2 kali. Observasi yang pertama adalah untuk melakukan 
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pengamatan pada lingkungan yang ada di SMP Muhammadiyah 08 Batu 

beserta dengan kegiatan yang ada. Observasi yang pertama ini penting 

untuk diamati karena ketika melihat lingkungan beserta dengan kegiatan 

yang ada penulis dapat menyesuaikan dengan visi ataupun misi yang telah 

dimiliki sekolah. Observasi yang kedua adalah untuk melakukan 

pengamatan terhadap interaksi antara kepala sekolah dengan pendidik, 

kepala sekolah dengan peserta didik, serta pendidik dengan peserta didik. 

Observasi yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya karena untuk 

mengetahui cara berinteraksi antar sesama yang sudah sesuai dengan 

ajaran agama Islam ataukah belum. Terlebih dari peserta didik terhadap 

pendidik yang sudah seharusnya sangat menghormati dan bersikap sopan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.
45

 Pada teknik 

dokumentasi ini, peneliti akan mengambil semua data yang terkait dengan 

suasana sekolah. Dokumen tersebut bisa berupa foto, dokumen pribadi 

termasuk tindakan atau pengalaman dan dokumen resmi termasuk memo, 

pengumuman serta intruksi. 
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E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif 

adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, 

hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua 

analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan 

(pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh 

peneliti. Adapun Bogdan & Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan 

bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua 

hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
46

 

 Analisis data juga merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan 

secara sistematis traskip wawancara, catatan lapangan dan materiil lainnya 

yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri 

tentang data, dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa 

yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.
47

 

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan prosedur analisis data 

menurut Miles & Huberman. Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan 

yang harus dikerjakan  dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (10 

reduksi data ( data reduction), (2) paparan data (display data), dan (3) 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verifying). 
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1. Reduksi data ( data reduction)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

polanya. Reduksi data ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan 

data yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melalui dokumentasi, 

wawancara, dan observasi. 

2. Paparan data (display data)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian 

data. Pemaparan data ataupun penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verifying)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.
48
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