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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Pendekatan penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisa dan 

menafsirkan suatu kejadian fakta yang muncul di lapangan berupa 

komunikasi yang efektif dalam pembentukan akhlak di sekolah. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan secara spesifik 

pada studi hubungan sosial sesuai fakta dari pluralisasi dunia 

kehidupan.
59

Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan 

objek penelitian yang meliputi orang ataupun lembaga yang langsung 

berdasarkan fakta yang aktual. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka jenis penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian studi kasus yang pada statusnya memusatkan diri secara 

intensif pada objek tertentu. Kebutuhan yang digunakan pada jenis 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkapkan secara terperinci dan 

menyeluruh pada objek yang diteliti. 

Seperti yang disampaikan oleh Robert K yin dalam buku Imam 

Gunawan studi kasus merupakan metode penelitian yang secara khusus 

menyelidiki suatu kejadian yang kontemporer dan terjadi di kehidupan 

nyata.
60

 Studi kasus juga merupakan bentuk penelitian (inquiry) atau fokus 
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pada suatu masalah yang bersifat khusus dengan menggunakan sasaran 

perorangan, kelompok ataupun masyarakat luas. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada sekolah SMP Muhammadiyah 4 

Gempol. Alasan dari peneliti menggunakan sekolah SMP Muhammadiyah 4 

Gempol yaitu berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti belum 

melihat tidak adanya kecocokan terhadap visi yang telah ditetapkan oleh 

pihak sekolah dengan melihat kondisi tata tertib serta kondisi pergaulan. 

Visi sekolah tersebut yaitu, ”menjadi sekolah yang unggul, yang berkahlak 

mulia, beriman, bersikap santun, bertanggung jawab serta unggul dalam 

akademik dan non akademik”. 

Ketidaksesuaian yang pertama yakni dengan tata tertib yang sudah 

diterapkan belum mencerminkan dengan visi sekolah, karena masih banyak yang 

terlambat masuk sekolah dan bentuk tata tertib lainnya yang belum dipatuhi. 

Kondisi pergaulan yang terjadi pada sekolah tersebut dapat dilihat dari masih 

banyaknya peserta didik berkata- kata kotor, berkata kasar dan masih belum bisa 

membedakan cara berbicara dengan yang lebih tua dan dengan sebaya.  

Hal diatas merupakan menjadi ketertarikan bagi peneliti agar visi 

dapat berjalan dengan baik maka perlu evaluasi yang dilakukan oleh sekolah 

tentang kondisi akhlak yang terjadi pada peserta didik dan pendidik dalam 

berkomunikasi dan terlaksananya tata tertib yang sesuai dengan visi sekolah 

ayang sudah ditetapkan. Demikian adalah alasan mengapa peneliti memilih 

SMP Muhammadiyah 4 Gempol sebagai lokasi dalam melakukan penelitian. 
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C. Subjek Penelitian 

Studi kasus menurut salim pada buku Imam Gunawan yang berjudul 

metode penelitian kualitatif teori dan praktek bahwa pada intinya studi 

kasus berusaha untuk fokus pada suatu keputusan, mengapa keputusan itu 

terjadi, bagaimana diterapkan dan bagaimana hasil dari keputusan tersebut. 

Maka peneliti disini memilih informan yang meliputi kolegial- 

kolegial di lapangan, para pembuat kebijakan, pemimpin dan kelompok 

khusus dalam penelitian berikut, yaitu: 

a) Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Gempol 

Adapun kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4 Gempol menjadi 

informan dikarenakan beliau merupakan pemegang kebijakan dalam 

pembentukan program 5S di SMP Muhammadiyah 4 Gempol. 

b) Wakil Kepala Bagian Kesiswaan SMP Muhammadiyah 4 Gempol 

Adapun Wakil Kepala Bagian Kesiswaan adalah salah satu informan 

yang dikarenakan pelaksanaan program 5S merupakan salah satu 

rangkaian bidang kerja yang menguasai kegiatan dan aktivitas peserta 

didik dalam lingkungan sekolah. 

c) Guru Pendidikan Agama Islam SMP Muhammadiyah 4 Gempol 

Adapun Guru PAI mempunyai peran dalam proses pembinaan 

pembentukan akhlak sekaligus sebagai peran dalam penguatan 

pembentukan akhlak dalam pembinaan perubahan akhlak peserta didik 

pada program 5S tersebut. 
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d) Peserta Didik SMP Muhammadiyah 4 Gempol 

Adapun peserta didik disini menjadi informan yang tergabung dalam 

organisasi internal sekolah yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

dikarenakan peserta didik yang mengikuti organisasi tersebut lebih 

mempunyai daya kritis terhadap sekolah dan sekaligus dapat 

mengetahui hasil implementasi yang didapat oleh peserta didik dalam 

program 5S tersebut.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi Partisipan  

Menurut Chadwick dalam jurnal Hasyim Hasanah dengan judul 

Teknik- teknik Observasi bahwa observasi partisipan merupakan 

pengamat yang masuk dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan 

bahwa dirinya hanya sebatas pengamat. Pengamat partisipan mengacu 

pada aktivitas terhadap subjek dengan rentang waktu yang pendek 

seperti melakukan wawancara terstruktur.
61

 

Observasi pada penelitian ini yang menjadi objek pengamatan 

yakni peserta didik SMP Muhammadiyah 4 Gempol. Pengamatan akan 

dilakukan ketika peserta didik melakukan kegiatan kesehariannya di 

sekolah, hal ini bertujuan untuk dapat melihat pendidikan akhlak yang 

diberikan sekolah melalui program 5S yang sudah ada. 

 

                                                             
61

Hasyim Hasanah, Teknik- teknik Observasi, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, (2016), 31 



41 
 

2) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan bertemu 

langsung atau berhadapan tatap muka antara pewawancara dan yang di 

wawancarai tentang masalah yang akan diteliti.
62

 

Peneliti melakukan pengambilan data melalui teknik wawancara 

dari beberapa informan dalam melengkapi data penyusunan penelitian, 

diantaranya yaitu: 

a) Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4 Gempol. Informasi 

yang akan dibahas peneliti pada wawancara ini adalah informasi 

seputar tentang penerapan program 5S dan informasi tentang 

kebijakan 5S di SMP Muhammadiyah 4 Gempol. 

b) Wakil Kepala bagian Kesiswaan (Waka Kurikulum) 

Pembahasan pada wawancara tersebut mengenai seputar 

implementasi program dalam pelaksanaan kegiatan peserta didik 

di sekolah dan manfaat yang diperoleh oleh peserta didik, guru 

dan sekolah. 

c) Guru PAI selaku pendidik dalam pembelajaran agama Islam di 

sekolah. Pokok pembahasan pasca wawancara yaitu informasi 

tentang perencanaan, proses pembinaan pembentukan akhlak 

dan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan akhlak pada peserta didik. 
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d) Peserta didik pengambilan data informasi melalui wawancara 

ditujukan agar mendapatkan keserasian dengan data yang sudah 

diberikan oleh pendidik. Pertanyaan pada proses wawancara 

seputar kegiatan keseharian yang didalamnya terdapat 

implementasi program 5S dan manfaat yang didapat peserta 

didik mengenai implementasi program 5S tersebut. 

3) Dokumentasi  

Menurut Gottschalk dalam jurnal Natalina Nilam sari 

menyatakan bahwa dokumentasi diartikan dalam pengertian yang luas, 

setiap proses pembuktiannya didasarkan atas jenis sumber apapun, baik 

melalui tulisan, lisan gambar mau punarkeologis. 
63

kajian yang 

dilakukan dalam dokumen merupakan sebagai sarana dalam 

pengumpulan informasi atau data dan menjadi metode pelengkap bagi 

penelitian.  

Dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu berupa foto 

kegiatan pembelajaran, profil sekolah dan data nilai- nilai perilaku 

peserta didik. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai 

pelengkap data yang sudah ada seperti teknik pengambilan data 

observasi dan wawancara. 

 

 

 

                                                             
63

NilamsariNatalina, JurnalWacana, Vol. XIII, No. 2 (2004), 

MemahamiStudiDokumendalamPenelitianKualitatif, hal. 178 



43 
 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses pengaturan dan penyelidikan 

secara sistematis yang diambil dari data wawancara, catatan lapangan dan 

data lainnya yang sudah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti sendiri tentang data, dan memungkinkan untuk 

dikemukakan tentang apa saja yang sudah ditemukan pada orang lain 

sebagai subjek penelitian.
64

Analisis data juga merupakan  proses pencarian 

dan pengaturan secara sistematik dari perolehan catatan- catatan, wawancara 

dan data- data yang sudah dikumpulkan dalam meningkatkan pemahaman 

yang sudah ditemukan peneliti.
65

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses analisis 

data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara, 

observasi serta dokumentasi selanjutnya akandigolongkan dari beberapa 

data kedalam beberapa golongan, menguraikannya pada poin- poin dan 

memverifiksikan secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami oleh peniliti 

dan orang lain. 

Adapun tenik analisis data yang digunakan oleh peneliti di lapangan 

yaitu menggunakan prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman. 

Dua ilmuan ini mengemukakan bahwa ada tiga tahapan yang harus 

dilaksanakan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif. Tiga 

diantaranya, yaitu: 
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1) Reduksi data 

 Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilah dari hal- 

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

dan pola yang sesuai dan membuang yang tidak diperlukan.
66

 Reduksi data 

yang dilakukan diambil sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu 

melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. 

2) Paparan data 

 Pemaparan data merupakan sebuah kumpulan tentang informasi yang 

tersusun dengan memberi beberapa kemungkinan tentang adanya kesimpulan 

dan pengambilan tindakan.
67

 Menggunakan pemaparan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat melakukan 

perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. 

3) Verifikasi  

 Verifikasi data merupakan hasil penilitian yang dapat menjawab 

permasalahan pada penelitian berdasarkan hasil data yang ada, 

verifikasi disajikan dengan bentuk deskriptif objek penelitian dan 

berpedoman pada kajian penilitian.
68
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