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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Semua karya ilmiah yang dibuat pasti disesuaikan dengan metodologi 

penelitiannya masing-masing. Dan seorang peneliti harus memahami 

metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang 

berkenaan dengan masalah-masalah yang diteliti tersebut. 

Dalam dunia pendidikan yang kita ketahui pendekatan penelitian 

yang terkenal terbagi menjadi dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari 

pada hasil suatu aktivitas. 

 Kemudian untuk melakukan penelitian kita dapat menggunakan 

metode penelitian tersebut. Sesuai masalah, tujuan, kegunaan dan 

kemampuan yang dimilikinya. metodologi kualitatif adalah sebuah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Sedangkan pendapat lain, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu di dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

(mendasar) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam wilayahnya 
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serta berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam pembahasannya.1  

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

(understanding) yaitu dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku 

masyarakat menurut perspektif (pandangan) masyarakat itu sendiri.2 

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan 

kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas 

dasar teori- teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar 

empirik. 

Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data 

apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai 

faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang 

sedang berlangsung dilapangan. Sedangkan metode penelitian kualitatif 

berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan 

masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik 

pemeriksaan data dan analisis data.3 

Sedang jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis 

deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata 

                                                             
1Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 62 

2Imam Suprayogo, Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama cet. 1, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2001),1 

3Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 63-64 
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cara kerja yang berlaku. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang memang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini terjadi dilapangan. 

Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif itu bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang sesuai 

dilapangan.4 Dan penelitian deskriptif kualitatif ini disusun untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata, yang 

sekarang sementara ini sedang berlangsung.5 

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu 

metode dalam meneliti status segolongan manusia atau suatu objek dengan 

tujuan membuat deskriptif, sebuah gambaran secara sistematis, yang 

faktual dan akurat mengenai fenomena atau fakta-fakta yang sedang 

diselidiki.6 

B. TAHAPAN PENELITIAN 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu adanya tahap-

                                                             
4Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 26. 

5Convelo G. Cevilla, dkk.,Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), 

hlm. 71. 

6Convelo G. Cevilla, dkk.,Pengantar...., hlm. 73. 
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tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun 

secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat 

tahap yang yang harus dilalui yaitu:7 

1. Tahap Pra-lapangan 

 Pada tahap pra-lapangan ini merupakan tahap penjajakan lapangan. 

Tahapan tersebut yaitu : 

a) Menyusun rancangan penelitian 

          Menyusun rancangan penelitian adalah salah satu hal yang 

wajib dan harus dilaksanakan dalam penelitian dilapangan. Pada 

tahap ini, peneliti membuat sebuah usulan penelitian atau sebuah 

proposal penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen 

pembimbing dan beberapa dosen lain serta mahasiswa. 

b)   Memilih lapangan penelitian 

Dalam penelitian ini Peneliti memilih Sekolah Menengah Atas 

Bahrul Maghfiroh sebagai tempat penelitian. 

c) Mengurus Perizinan 

         Yakni meminta izin ustadz atau guru untuk melakukan 

penelitian dan meminta kerja samanya, agar kita bisa memperoleh 

data-data yang real di Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh. 

                                                             
7Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), 85-100 
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d) Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Tahap ini dilakukan tidak lain untuk memperoleh gambaran 

umum tentang keadaan Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh. 

Agar peneliti lebih siap terjun ke lapangan serta untuk menilai 

keadaan, situasi, latar belakang dan konteksnya sehingga dapat 

ditemukan dengan apa yang dipikirkan oleh peneliti. 

e) Memilih dan Memanfaatkan Informan 

Tahap ini peneliti memilih seorang informan yang merupakan 

orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan di kantor 

Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang. Kemudian 

memanfaatkan informan tersebut untuk membantu melancarkan 

penelitian. 

f) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu atau 

kebutuhan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. 

2. Tahap Lapangan 

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu : 

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 
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Tahap ini selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami 

latar penelitian ini agar dapat menentukan model pengumpulan 

datanya. 

b) Memasuki Lapangan 

Pada saat sudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan 

yang akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan tutur 

bahasa yang baik, akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap 

menjaga etika pergulan dan norma-norma kesopanan yang berlaku di 

dalam lapangan penelitian tersebut. 

c) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke 

dalam buku catatan, atau bisa melalui media perekam suara, foto dll. 

Terutama data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan atau 

menyaksikan sendiri kejadian tersebut. 

3. Tahap Analisa Data 

 Merupakan tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam 

menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai 

dengan data yang diperoleh dalam penelitian.8 

                                                             
8Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya.,2014) 103 

 



 

7 

 
 

 

4.  Tahap Penulisan Laporan 

 Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, 

sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap 

hasil penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur 

penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula 

terhadap hasil penelitian. 

C. SUBYEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Bahrul 

Maghfiroh Malang, Alasan kami memilih Sekolah Menengah Atas 

Bahrul Maghfiroh ini adalah karena SMA Bahrul Maghfiroh merupakan 

lembaga pendidikan yang berada dalam lingkup pondok pesantren 

Bahrul Maghfiroh Malang. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, 

melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat.9 Adapun data kualitatif 

meliputi : 

1. Data tentang gambaran umum mengenai objek yang diteliti 

2. Data lain yang tidak berupa angka-angka 

                                                             
9Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kualitatif dan Kuantitatif, 124 
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Adapun jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang tidak lain 

diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses 

pengumpulan data atau bisa disebut “Key Member” (orang yang 

memegang kunci sumber data penelitian), karena agar informan benar-

benar tahu dan terlibat dalam kegiatan yang ada di SMA Bahrul 

Maghfiroh Malang.  

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini antara 

lain: Guru PAI dan Kepala Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh 

Malang. Penetapan informan ini dilakukan dengan mengambil orang 

yang telah terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang 

dimiliki oleh sampel atau memilih sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

Hal tersebut dinamakan teknik purposive sampling yaitu sampel 

yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan design penelitian. 

Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari 

segala lapisan populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif.10 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid bisa 

                                                             
10S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 99 
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dipertanggung, maka data diperoleh melalui : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah upaya mendekatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada informan. Karena tanpa wawancara, peneliti 

akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan 

bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak berstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan 

pertanyaan berlangsung secara luwes, kemudian arah pertanyaan lebih 

terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang akurat serta 

pembicaraan yang tidak kaku.11 

Dalam pengumpulan data ini peneliti akan melakukan wawancara 

antara lain bersama Kepala Sekolah dan Guru PAI di Sekolah 

Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai 

dengan kondisi yang terjadi saat ini. 

2. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data-data dengan 

cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi 

harus dilakukan secara teliti dan sistematis agar mendapatkan hasil yang 

                                                             
11Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3S, 2009) 
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bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang lebih-

lebih pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian yang 

mempunyai dasar teori dan sikap objektif.12 

    Observasi langsung yang dilakukan peneliti bisa direalisasikan 

dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Belajar Siswa Di 

SMA Bahrul Maghfiroh Malang. Juga mengamati bagaimana Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Belajar Siswa Di 

Sekolah Menengah Atas Bahrul Maghfiroh Malang. 

  Dengan observasi secara langsung, atau peninjaun secara lansung 

peneliti dapat memahami konteks data dalam berbagai situasi, 

bermaksud agar dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. 

Untuk itu peneliti bisa melakukan pengamatan secara langsung dalam 

mendapatkan bukti autentik yang terkait dengan objek penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses melihat kembali sumber-sumber 

data dari dokumen, yang dapat digunakan untuk memperluas data-data 

yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari 

lapangan berupa buku, arsip, video, foto, dll. 

                                                             
12Soeratno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2005), hlm. 99. 
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E. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Pengertian Analisis Data  

Menurut Taylor, analisis data merupakan proses merinci usaha 

secara formal untuk menemukan sebuah tema dan merumuskan hipotesis 

(ide) nya, seperti yang disarankan. Tidak lain adalah sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan dan tema pada hipotesis tersebut. Pada dasarnya 

definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengumpulan data, dan 

sedangkan yang ke dua lebih menitik beratkan pada  maksud dan tujuan 

analisis data13.  

Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa 

analisis data adalah proses mengorganisasikan, pengumpulan dan 

pengurutan data ke dalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang didasarkan oleh data yang ada. 

1. Jenis-Jenis Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam 

rangka memperoleh temuan hasil-hasil penelitian. Hal ini disebabkan, 

data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, dengan syarat data 

dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. Karena data yang belum 

dianalisis masih tergolong data mentah, dan data yang mentah akan 

                                                             
13 https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/ 

https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/
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memberi arti, jika dianalisis dan ditafsirkan dengan teknik yang tepat dan 

baik. 

Dalam rangka analisis dan interpretasi data, kami memilih 

analisis data bermuatan kualititatif. Data bermuatan kualitatif disebut 

juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif, atau penilaian kualitatif. 

Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah data lapangan yang berupa 

catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, paragraph, video, dll. yang 

diperoleh dari proses wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, 

observasi partisipatoris (pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau 

peninggalan).  

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan 

menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 

akan dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Agar bisa 

dimanfaatkan dan dapat dipakai untuk menjawab masalah yang 

diajukan dalam penelitian.14 

Dalam penelitian ini insyaAllah kami akan berlandaskan pada 

analisa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan 

metode ini, penulis ingin menggambarkan secara sistematis dan faktual 

                                                             
14Soeratno, Metodologi...., hlm. 64. 
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tentang fakta-fakta serta hubungan variabel di Sekolah Menengah Atas 

Bahrul Maghfiroh yang telah diselidiki dengan cara mengumpulkan 

data, mengolah, serta menganalisisnya.  

F. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan 

yaitu:15 

1) Ketekunan Pengamatan 

         Merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan 

dilakukan secara serius yang berkesinambungan terhadap segala realistas 

yang ada dilokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang 

dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan cara melakukan 

ketekunan pengamatan yang lebih mendalam. 

2) Triangulasi Data 

 Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan, 

sebagai alat pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa 

penggunaan sumber, metode penyidik dan teori yang digunakan dalam 

                                                             
15Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualaitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009), hlm. 135. 
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penelitian.16  

             Dari berbagai teknik-teknik tersebut cenderung menggunakan 

sumber, sebagaimana disarankan para ahli yang berarti membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk itu 

keabsahan data dengan cara sebagai berikut: 

a. Membandingkan antara hasil wawancara dan pengamatan dengan data 

hasil wawancara 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. Yang ingin diketahui dari perbandingan 

ini adalah mengetahui alasan-alasan apa yang melatar belakangi adanya 

perbedaan tersebut (jika ada perbedaan) dan bukan titik temu atau 

kesamaannya sehingga lebih dapat dimengerti dan dapat mendukung 

validitas data. 

3) Diskusi Teman Sejawat 

Yaitu diskusi yang dilakukan dengan rekan sejawat yang mampu 

memberikan masukan ataupun sanggahan bahkan sebuah masukan yang 

                                                             
16Lexy J. Moleong, Metode....., hlm. 178. 
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baik sehingga memberikan kemudahan dan kemantapan terhadap hasil 

penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik 

untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian dengan 

teman sejawat.  


