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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pola atau Jenis Penelitian 

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas 

penelitian, skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Lexy J. Moleong, 

2010:4). 

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan 

menginterpretasi obyek sesuai ada adanya (Sukardi, 2003:157). Penelitian 

deskriptif yang baik sebenarnya memiliki proses dan dasar yang sama seperti 

penelitian kualitatif lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga memerlukan 

tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat menggambarkan subyek 

atau obyek yang diteliti. 

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang 

ada” dalam suatu kondisi (Arif Furchan, 2005:447).  

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis, sehingga 
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obyek peneliti menjadi jelas, dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan akhlak 

melalui pembiasaan shalat dhuha di SDN 2 Mangliawan-Pakis. 

 

B. Lokasi Penelitian  

Dikaji dari segi tempat, penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan. Dari data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan 

angka-angka karena dalam penelitian ini menggunaka penelitian kualitatif. 

Sehubungan dengan ini penulis memilih SDN 2 Mangliawan sebagai lokasi 

penelitian.  

Hal ini dikarenakan di lembaga tersebut membiasakan shalat dhuha 

berjamaah sebelum jam pelajaran dimulai, semua itu dipandang perlu untuk 

membina akhlak peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. 

Adapun upaya guru dalam meningkatkan pelaksanaan pembiasaan shalat dhuha 

mulai dari membuat jadwal, kebijakan waktu shalat dhuha, tujuan pelaksaan shalat 

dhuha, memberikan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan yang secara terus 

menerus, meningkatakan kerjasama antar sesama guru, dan membina hubungan 

baik dengan peserta didik. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Seluruh rangkaian dan proses pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti 

sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung 

pada latar alamiah, yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti 

mengadakan pengamatan mendatangi subyek peneliti atauinforman dalam hal ini 
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di SDN 2 Mangliawan-Pakis, sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang 

diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti 

pedoman wawancara, pedoman observasi dan kamera. Tetapi fungsinya terbatas 

sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran 

peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan.  

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan 

wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif. Maka untuk itu 

peneliti harus bersikap sebaik mungkin, hati-hati, dan sungguh-sungguh dalam 

menjaring data sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga data yang terkumpul 

benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah “sumber dari mana data yang 

diperoleh” ( Suharsimin, 2006:129). Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu 

data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia dan 

data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan 

atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai ( Ahmad Tanzeh dan 

Suyitno, 2006:6)  
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

Tidak ada penelitian yang tidak melalui proses pengumpulan data. Dalam 

proses pengumpulan data tersebut ada banyak metode yang digunakan dan 

disesuaikan dengan jenis penelitannya.  

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari informasi 

yang berkaitan dengan rumusan malasah dalam penelitian ini. Baik berupa 

pendapat, fakta-fakta maupun dokumentasi. Dalam rangka mengupayakan 

penggalian data sebanyak-banyaknya yang kemudian disajikan dalam skripsi 

pendekatan kualitatif yang berisi kutipan data, maka penulis hadir di SDN 2 

Mangliawan-Pakis yang telah ditentukan dengan menerapkan tehnik-tehnik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian ( Yatim Rianto, 2001:96). Dalam observasi 

tersebut penulis memilih jenis observasi berperan serta yaitu penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial, data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena 

dilakukan atas pengamatan sendiri. Sehingga peneliti mengadakan observasi 

langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lembaga tersebut. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Berbagai jenis 

informasi yang dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain : surat-surat resmi, 

artikel media, proposal, dan lain-lain. Metode in digunakan peneliti untuk 
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mengetahui data tentang sejarah berdirinya SDN 2 Mangliawan-Pakis, Visi, Misi, 

dan Tujuan SDN 2 Mangliawan-Pakis, keadaan siswa, struktur organisasi, jumlah 

guru dan karyawan di SDN 2 Mangliawan-Pakis dan dokumen-dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Lexy J, 1989:135). Wawancara dipergunakan sebagai cara untuk 

memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau 

responden.  

 

F. Tehnik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis 

catatan hasil observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti. 

Penyajian data ini adalah dalam rangka memperlihatkan data kepada 

pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema 

penelitian, oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah 

yang terkait dengan tema bahasan saja yang perlu disajikan. Data yang terkumpul 

tersebut perlu diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk 

memecahkan masalah penelitian. Karena pada tahap analisa ini peneliti harus 
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mamilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai jenis data yang telah 

dikumpulkan. 

  

     

  

 

 


