
 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Berdasarkan pendapat dari Nana Syaodah Sukmadinata (207:60) 

penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian yang memiliki tujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa, aktifitas sosial, 

kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran seseorang atau sekelompok orang. 

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2005:6) adalah 

studi untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh 

subjek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena 

permasalahan belum jelas dan penuh makna, sehingga peneliti bermaksud 

memahami permasalahan secara mendalam dengan analisis yang 

mendalam. Sedangkan hasil penelitian ini lebih menekankan pada upaya 

guru pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi studi masyarakat 

Desa Ngadas suku Tengger Bromo Malang. 

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitan ini bertempat di Desa Ngadas suku Tengger kawasan 

gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Peneliti 

memilih lokasi tersebut karena masyarakat Desa Ngadas memiliki 
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kerukunan agama yang sangat kuat antar masyarakat berbeda agama. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai bulan 

Oktober 2018, karena pada bulan tersebut ada ritual adat besar Karo yang 

wajib dilaksanakan seluruh masyarakat Tengger, baik agama Islam, Hindu 

dan Budha.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.   Observasi 

Menurut Nana Syaodah (2013:220) “Obsevasi adalah suatu 

teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap suatu peristiwa yang sedang berlangsung.” Jadi observasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengamati dan mencatat 

secara sistematis gejala atau fenomena yang terjadi serta mencari 

jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam proses upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi studi masyarakat 

Desa Ngadas suku Tengger Bromo Malang. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti melakukakan pengecekan ulang terhadap 

fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara wawancara subjek 

yaitu Ikhwan Susanto sebagai dokumentar adat selama 10 tahun di 

Desa Ngadas. 

Peneliti melakukan pengamatan selama 2 Minggu untuk 

memahami fenomena yang ada di Desa Ngadas. Observasi yang 
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dilakukan peneliti yaitu di Sekolah SDN 01 Ngadas, lingkungan 

masyarakat dan kebudayaan masyarakat Desa Ngadas. Ketika 

memasuki lapangan peneliti melakukan observasi terhadap upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi. Dalam melakukan 

observasi peneliti melakukan re-cheking yaitu pembuktian informasi 

atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

2.   Wawancara 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:317) mendefinisikan 

interview sebagai berikut wawancara adalah “percakapan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.” Wawancara 

bisa dilakukan secara tersturktur atau tidak terstruktur dan bisa 

dilakungan dengan jaringan telpon atau tatap muka secara langsung.  

Dalam wawancara dilapangan peneliti melakukan wawancara 

kepada Ibu Nur Hamidah sebagai guru pendidikan agama Islam di 

SDN 01 Ngadas dan Ikhwan Susanto sebagai dokumentar adat Desa 

Ngadas. Peneliti melakukan wawancara terhadap fenomena yang 

ditemukan melalui observasi dan melakukan re-cheking atas fenomena 

yang ditemukan. 

3.   Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

cara, yang pertama data dokumen yaitu data Administrasi Desa 

Ngadas untuk menggambarkan Desa Ngadas. Kedua dengan cara 
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merekam melalui wawancara dan memotret fenomena yang ada di 

Desa Ngadas. 

4.   Tringulasi/gabungan 

Dalam teknik pengumpulan data Sugiyono (2003:330) 

mengartikan tringulasi adalah penelitian dengan cara menggabungkan 

data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah diteliti oleh peneliti. Dalam teknik tringulasi ketika 

mengumpulkan data sama dengan menguji kreadibilitas data, sistem 

menguji kreadibilitas adalah dari berbagai sumber data yang telah 

diteliti. 

Dalam Tringulasi/gabungan peneliti melakukan observasi 

untuk mencari permasalahan, melakukan wawancara terhadap 

fenomena yang ditemukan dan mendokumentasikan fenomena di Desa 

Ngadas. Dalam penelitian dilapangan ketika melakukan pengamatan 

penelitian melakunan re-cheking untuk memahami fenomena 

masyarakat Desa Ngadas.  

D. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data Sugiyono (2013:336-342) menjelaskan 

proses dalam analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama 

proses dilapangan dan setelah selesai melakukan penelitian dilapangan 

sampai data itu jenuh. Sedangakan Nasution (dalam Sugiyono, 2003:336) 

menjelaskan proses analisis data telah dilakukan ketika merumuskan dan 

mendeskripsikan masalah dalam penelitian, ketika dilapangan dan 
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berlangsung sampai dengan penulisan hasil penelitan. Teknik analisis data 

dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan ketika berada dilapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data menjadi dasar 

untuk peneliti menemukan teori atau hasil dari penelitian. 

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Teknik analisis dalam penelitian kualitif telah dilakukan sebelum 

memasuki lapangan dan digunakan untuk menentukan fokus penelitan. 

Analis sebelum terjun kelapangan dengan cara melakukan 

pendahuluan terhadap data hasil studi penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti atau kondisi 

tempat penelitian. Analisis sebelum terjun kelapangan bisa juga 

dengan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dari sumber penelitian tanpa prantara atau orang kedua. Data 

primer dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumentasi 

atau laporan yang tersedia, berupa dokumentasi kegiatan dan arsip 

resmi dari kepala Desa yang ingin diteliti. 

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman 

Teknik analisis data selama dilapangan dilakukan ketika pengumpulan 

data berjalan dan setelah mengumpulkan data dilapangan dengan 

waktu yang telah ditentukan. Pada saat menggunakan teknik 

wawancara peneliti menganalisis Jawaban dari sumber, dan apabila 

Jawaban dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan melakukan 
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wawancara lagi sampai dengan Jawaban memuaskan atau ketika 

menganalisis sudah menemukan hasil dari penelitian. Miles and 

Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) menyampaikan, penelitian 

kualitatif dilakukan terus menerus sampai menemukan hasil dari 

penelitian dan ativitas yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara intraktif dan berlangsung hingga terus 

menerus sampai data jenuh. Aktvitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.  

a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, mengkategorikan, memimih 

yang sesuai dengan kategori, membuang yang tidak perlu, 

memfokuskan data dengan pengkategorian. Catatan hasil 

lapangan dari penelitian berupa simbol-simbol, angka, huruf 

besar, huruf kecil yang masih terpisah-pisah. Dengan mereduksi 

data memudahkan peneliti dalam pengkategorian, mengambil data 

pokok yang sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti mereduksi 

dengan mengkategorikan menjadi 3 kategori, kategori agama, 

kategori adat dan kategori pendidikan. Data yang direduksi 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dalam upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam menjaga toleransi. 

b. Data Display (penyajian data) 

Data display dilakukan setelah data direduksi, menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dengan cara uraian singkat, bagan, 
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hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman (dalam Sugiyono, 2013:341) menyatakan penyajian 

data dengan cara membuat teks yang bersifat naratif adalah yang 

cara menyajikan data. Dalam menyajikan data peneliti membuat 

tabel dengan membaginya menjadi 3 bagian yaitu, temuan 

penelitian, upaya guru dan bentuk menjaga toleransi. 

c. Conclusion Drawing/verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data 

direduksi dan didisplay, menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013:345) penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah 

langkah ketiga dalam proses aktivitas dalam analisis data. Dalam 

penelitian yang sedang berlangsung secara terus menerus 

kesimpulan masih bersifat sementara dan bisa berubah ketika 

menemukan hal yang baru atau fakta-fakta yang mendukung 

penelitian. Dalam penarikan kesimpulan juga bisa dilakukan pada 

tahap awal ketika didukung oleh bukti yang tepat berdasarkan 

hasil dipalangan. Dalam verifikasi peneliti melakukan diskusi 

teori berdasarkan peramsalahan yang ditemukan dan menjabarkan 

temuan dari reduksi data dan peyajian data. 
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