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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam mencapai sebuah tujuan yang akan diraih, pasti menempuhnya 

dengan berbagai macam cara maupun metode, agar sasaran yang akan dituju 

dapat terjangkau dengan signifikan. Adapun metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan melakukan 

pendekatan deskriptif dan observasi kelapangan, juga penelaahan terhadap 

buku-buku yang relevan.  

Penelitian ini diharapkan untuk mengeksplor atau menggambarkan 

tentang bagaimana implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits. Metode dengan pendekatan deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam 

bukunya Lexy J. Moleong adalah pendekatan yang diarahkan pada latar dan 

individu secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.60 

Secara terperinci dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu 

                                                           
60 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2012), 

hlm. 4. 
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disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.61 

B.  Kehadiran Peneliti 

Peneliti memposisikan diri sebagai Human Instrument yaitu orang yang 

meluangkan waktu banyak di lapangan, karena dalam penelitian kualitatif 

kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena disamping itu kehadiran peneliti 

juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri peneliti kualitatif 

dalam pengumpul data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisispan atau berperan serta, 

artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secermat mungkin sampai pada hal yang sekecil-kecilnya 

sekalipun.62 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti terlibat 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. 

Sebagai instrument kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan lebih 

memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian 

dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti angket), karena 

peneliti adalah perencana, pelaksana pengumpul data, analisis penafsir data dan 

pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. 

                                                           
61 Ibid, hlm. 11 
62 Ibid, hlm. 164. 
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C.  Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah MA 

Bilingual Batu yang mana terletak di Jalan Pronoyudho Kelurahan Dadaprejo 

Kecamatan Junrejo Kota Batu, Malang 

Peneliti memilih lokasi  karena sekolah MA. Bilingual Batu merupakan 

salah satu sekolah yang berkembang pesat dalam dunia pendidikan di malang 

dilihat dari prestasi- prestasi yang telah di dapat namun peneliti juga melihat 

kurangnya motivasi belajar MA. Bilingual Batu terkait banyaknya pelanggaran 

tata tertib sekolah antara lain adanya siswa yang terlambat dalam masuk kelas 

dan siswa pergi ke kantin ketika proses pembelajaran.  

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, tindakan dan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai dan terdokumentasi 

merupakan sumber data utama.63 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kata-kata yang digali dari 

para informan, dan juga dokumen yang tertulis serta rekaman perjalannya. Yang 

dimaksud sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah 

subyek di mana data diperoleh.64 Data yang dikaji dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

 

                                                           
63 Ibid, hlm. 157 
64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 129 
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a. Sumber data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.65 Data ini bersumber dari ucapan dan tindakan yang diperoleh 

peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung pada 

obyek selama kegiatan penelitian di lapangan.  

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini antara lain: 

1) Kepala sekolah  

2) Wakil kepala kurikulum 

3) Guru Al-qur’an Hadist 

4) Peserta didik 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang terwujud lampiran, buku harian, dan sebagainya. 

Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan 

tindakan yakni sumber data yang tertulis. Sumber data sekunder merupakan 

sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang dibutuhkan oleh 

data primer. 

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Profil sekolah 

2) Foto pembelajaran 

                                                           
65  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 225. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilaksanakan di MA Bilingual Batu menggunakan 

beberapa cara dalam pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung, 

diantaranya adalah;  

a. Metode Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, di dalam pengertian psikologi, observasi atau 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 

pengecap.66 Semua ini dilakukan, agar data yang didapat dari observasi 

benar-benar valid.  

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar 

dapat melihat secara langsung kondisi MA Bilingual Batu, yaitu dari kepala 

sekolah, tenaga guru, keadaan sarana dan prasarana serta penggunaanya, 

kegiatan proses belajar-mengajar, terutama yang berkaitan dengan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an hadits. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara sangat diperlukan dan berpengaruh besar dalam proses 

pegumpulan data penelitian. Seperti yang di katakana Sutrisno Hadi, 

wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak dan dikerjakan dengan sistematis serta berlandaskan 

                                                           
66 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 146 
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kepada tujuan penyelidikan.67 Jadi peneliti disini menyiapkan dahulu 

bahan-bahan yang akan diwawancarakan dengan nara sumber yang hanya 

memuat secara garis besar apa yang akan ditanyakan, atau menyiapkan 

pedoman wawancara yang tersusun dan setelah itu melakukan wawancara 

sesuai dengan hal yang diinginkan. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bukan hanya kepada kepala 

sekolah, waka kurikulum, dan para guru Al-Qur’an Hadits tetapi juga 

beberapa siswa MA Bilingual Batu. 

3.1. Tabel Point Wawancara 

NO INFORMAN POINT 

1. Kepala Sekolah 1. Motivasi Belajar Siswa 

2. Kebijakan Sekolah Terkait Reward 

dan Punishment yang diberikan 

Kepada Siswa. 

2. WaKa Kurikulum 1. Motivasi Belajar Siswa  

2. Pentingnya  Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa 

3. Pentingnya Kebijakan Sekolah 

Terkait Reward dan Punishment yang 

diberikan Kepada Siwa. 

3. Guru Qur’an Hadist 1. Alasan Menggunakan Reward dan 

Punishment. 

2. Pengimplementasian Reward dan 

Punishment di Dalam kelas. 

3. Hambatan dalam penerapan Reward 

dan Punishment 

                                                           
67 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 193. 
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4. Hasil Pengimplementasian Reward 

dan Punishment 

5. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Belajar Siswa. 

4. Siswa 1. Bentuk implementasi Reward dan 

Punishment di Dalam kelas 

2. Hasil Pengimplementasian Reward 

dan Punishment 

3. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Belajar Siswa 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut M. Amir adalah suatu cara pengumpulan data 

dengan menyelidiki struktur organisasi, grafik, arsip-arsip dan lain-lain.68 

Jadi metode dokumentasi adalah metode yang mengumpulkan data-data 

tertulis  yang terdapat dilapangan, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

obyek baik yang telah lalu, sekarang dan prediksi yang akan datang.  

Adapun dokumentasi yang dipakai peneliti dengan tujuan melengkapi data 

dan observasi serta wawancara. Dokumen yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan program kerja sekolah, struktur 

organisasi sekolah, keadaan dan jumlah tenaga kerja guru serta tenaga 

lainnya, keadaan dan jumlah siswa. 

                                                           
68 M. Amir, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 94. 
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F. Analisis Data 

Analisis data dimulai sejak peneliti berada di lapangan, karena 

pengumpulan data merupakan jantung penelitian kualitatif dan analisis data 

merupakan jiwanya, langkah yang harus ditempuh setelah pengumpulan data 

yaitu analisis data. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode 

ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. 

Data mentah yang telah dikumpulkan peneliti tidak akan berguna jika tidak 

dianalisis. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu ditipologikan ke dalam 

kelompok-kelompok, serta disaring sedemikian rupa untuk menjawab 

masalah.69 Peneliti sebagai instrument mencatat langsung segala sesuatu yang 

dihasilkan dari catatan di lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya 

dapat ditelusuri.  

Jadi pekerjaan analisis data pada penelitian ini, adalah bergerak dari 

penulisan deskripsi kasar sampai pola produk penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif ini data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai 

pengumpulan data. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif diskriptif, 

yang mana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistic, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata 

atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.70 Maka untuk mengolah datanya penulis menggunakan teorinya 

                                                           
69Basrowi & Suwandi, Op. Cit.,  hlm. 192 
70 Lexy J. Moleong, Op. Cit.,  hlm. 11 
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Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan 

verifikasi data.71 Teknik analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data 

 

Berikut penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 

melakukan analisis data model Miles dan Hubermen, yaitu:72 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) adalah proses mengumpulkan 

data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Pada tahap ini, semua data yang dianggap memiliki hubungan 

dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti diambil secara 

keseluruhan, sehingga data yang betul-betul fokus terhadap masalah 

yang diteliti belum tampak jelas. 

b. Reduksi Data (Data Reduction), pada tahap ini data yang sudah 

terkumpul diolah dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok 

                                                           
71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, hlm. 247. 
72 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, hlm. 247. 
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dalam menganalisis implementasi pembelajaran berbasis reward dan 

punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. Bilingual Batu. 

c. Penyajian Data (Data Display, pada tahap ini peneliti membuat 

rangkuman temuan penelitian secara sistematis sehingga pola dan 

fokus pelaksanaan diketahui, melalui kesimpulan data tersebut diberi 

makna yang relevan dengan fokus penelitian. 

d. Verifikasi data, dalam kegiatan ini penulis melakukan pengujian atau 

kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-

teori yang relevan serta petunjuk dan pembinaan pemantapan penguji 

kesimpulan dihubungkan dengan data awal melalui kegiatan memberi 

check, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermakna. 

G.  Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam menganalisis data, peneliti perlu menguji keabsahan data agar 

data yang diperoleh valid. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam 

penelitian ini digunakan lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang 

dikemukakan oleh Moleong. Kelima teknik tersebut adalah a) Ketekunan 

Pengamatan, b) Triangulasi.73 

1. Ketekunan Pengamatan, yaitu mengadakan observasi secara terus menerus 

guna memahami tentang implementasi pembelajaran berbasis reward dan 

punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. Bilingual Batu atau isu lain yang sedang 

                                                           
73 Lexy J. Moleong, Op. Cit.,  hlm. 326 
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dicari peneliti terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi 

penelitian. Ketekunan pengamatan dalam pengujian keabsahan data 

dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data 

penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi, dipilih, dan 

diklasifikasikan, selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang 

akurat dalam proses perician maupun dalam menyimpulkan. 

2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang mana 

memanfaatkan sesuatu yang lain dan dari data itu digunakan untuk 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, yaitu 

membandingkan pengamatan dengan wawancara, data wawancara dengan 

dokumentasi, dan data pengamatan dengan dokumentasi. Jadi triangulasi 

merupakan cara untuk melihat fenomena dari beberapa sumber, kemudian 

dilakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai informasi dan 

teknik sebagai ilustrasi proses yang peneliti lakukan. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosuder penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara 

umum terbagi menjadi beberapa tahapan: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a.  Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) 

     Pada tahap pertama ini penulis menyusun proposal penelitian untuk 

diajukan ke universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama 

Islam . rancangan penelitian ini dijabarkan secara detail agar mudah 

dimengerti dan selanjutnya dapat dijadikan patokan oleh peneliti. 
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b.  Mengurus Perizinan 

     Proses selanjutnya adalah peneliti mengurus perizinan, baik 

perizinan dari fakultas dan perizinan dari tempat penelitian yang 

akan diteliti. 

c.  Melakukan tindakan dan menilai lapangan 

     Setelah melakukan ujian proposal skripsi dan dinyatakan lulus maka 

peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan tindakan dan 

menilai lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih jauh 

memahami akan kondisi mengenai implementasi pembelajaran 

berbasis reward dan punishment dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. 

Bilingual Batu. 

d. Memilih dan memanfaatkan informan 

     Pada tahap ini peneliti memilih beberapa informan yang akan 

dijadikan nara sumber untuk melengkapi data-data penelitian. 

e. Menyiapkan perlengkapan dan pertanyaan  

     Tahap selanjutnya adalah peneliti menyiapkan perlengkapan dan 

pertanyaan  penelitian untuk memudahkan data-data yang akan 

diteliti, diantaranya adalah;  pertanyaan untuk wawancara, pulpen, 

kertas, block note, kamera, hp dan alat-alat lainnya yng dapat 

menunjang dalam penelitian.  
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a.  Pengumpulan data 

    Pada tahap ini yang dilakukan peneliti dalam megumpulkan data 

adalah:  

1) Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan. 

2) Memasuki lapangan dengan mengamati berbagai fenomena 

implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits  

3) Wawancara dengan para guru pengajar Al-Qur’an Hadits, 

kepala sekolah, waka kurikulum serta beberapa siswa. 

4) Menelaah teori-teori yang relevan 

b. Mengidentifikasi data 

Data yang sudah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi di identifikasi agar memudahkan peneliti dalam 

menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a.  Menyajikan data dalam bentuk deskripsi 

1) Setelah data terkumpul maka peneliti menyajikan data 

tersebut dalam bentuk deskripsi. Data tersebut merupakan 

hasil penelitian peneliti selama berada di MA Bilingual Batu. 

2) Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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b. Tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian 

Dalam tahap ini penulis memaparkan semua data yang diperoleh 

serta tujuan akhir dalam penelitian. 
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