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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena beberapa 

pertimbangan, pertama lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda; kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang 

dihadapi. 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J 

Moleong mendefinisikan “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – 

orang dari perilaku yang diamati.”
1
 

Penelitian itu bersumber pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfatkan metode kualitatif, 

mengadakan analisis data secara induktif, mengarah sasaran penelitiannya pada 

usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan 

proses dari pada hasil, membatasi studi dengan focus, memiliki seperangkat 

kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat 

                                                           
1
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001 ), h. 

136. 
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sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 

peneliti dan subyek peneliti. 

Penelitian ini diusahakan mendasar, mendalam, berorientasi pada proses, 

serta didasarkan pada asumsi adanya realitas dinamik sehingga penelitian ini 

menggunakan penelitian jenis rancangan deskriptif. Peneliti menitik beratkan 

pada kegiatan observasi dimana peneliti bertindak sebagai observer dengan 

mengamati gejala, perilaku yang timbul tanpa harus memanipulasi variable yang 

ada. 

Data observasi tersebut nantinya akan dianalisis untuk diambil 

kesimpulan berdasarkan konteks permasalahan yang diteliti. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, factual, 

akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

B. Sumber Data 

Data dan sumber dalam penelitian ini adalah gejala – gejala sebagaimana 

adanya berupa perkataan, ucapan, gambaran dan pendapat baik dari lembaga atau 

kepala sekolah maupun guru dan peserta didik. Adapun sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Populasi 

“Populasi adalah kelompok besar yang terdiri dari individu-individu 

yang mempunyai karakter umum yang sama dimana hasil penelitian 
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akan diberlakukan.”
  
Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota 

k elompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal 

bersama dalam tempat dan secara terencana menjadi target 

kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.
 
Populasi dalam penelitian 

ini adalah keseluruhan siswa MA Al-Khairiyah Waylahu yakni 

berjumlah 38 siswa. Daftar nama siswa/i kelas X MA Al-Khairiyah 

Waylahu. 

NOMOR 
NAMA SISWA 

L / 
P 

TEMPAT 
LAHIR 

TGL.LAHIR 
ALAMAT 
SISWA Urut NISN NIS 

1 0005494984   ABY RIZKI JAFARI L Kalianda 07/04/2000 Betung 

2 0010591273   
AHMAD FAIZAL 
HABIBI 

L Jondong 24/01/2000 Jondong 

3 9974491128   ALAN SAPUTRA L Jondong 23/11/1997 Jondong 

4 0006457355   ANDI DIANSYAH L Tengkujuh 27/02/2000 Tengkujuh 

5 9986495459   ANDRIANSYAH L Betung 26/10/1997 Betung 

6 0011772884   
ANGGI RIANI 
RAHAYU 

P Ngawi 20/07/2001 Tanjunggading 

7 0001349326   ANISA FITRIA P Tanjung Iman 23/08/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

8 0015596951   APRI ARDANI L 
Pauh Tanjung 
Iman 

04/04/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

9 0013992331   ARIYANSYAH L Canti 28/05/2000 Canti 

10 0001349325   ASEP SUNANDAR L 
Pauh Tanjung 
Iman 

14/08/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

11 0006877231   FADLIAN SATRIA L Kota Guring 29/05/2001 Kota Guring 

12 0015596981   FITRIATUL HIKMAH P Tengkujuh 30/11/2001 Tengkujuh 

13 0006596896   FRISKCA AGUSTIN P Belerang 01/08/2001 Canti 

14 0013992343   HARRY SEPTIANA L Canti 30/09/2001 Canti 

15 0015596978   HASBULLOH L 
Pauh Tanjung 
Iman 

10/16/2001 
Pauh Tanjung 
Iman 

16 9984297767   IRMAWANSYAH L Canggung 01/04/1998 Canggung 

17 9986495440   JUNAIDI L Betung   Betung 

18 9994396036   JURYATI P Canggung 11/09/1999 Canggung 

19 0011772888   KARMILA DEWI P Tanjunggading 08/09/2001 Tanjunggading 

20 0006457352   
LISNA AYU 
WARDANI 

P Sukaraja 28/01/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

21 0003235804   MELA SANTIKA P Betung 20/12/2000 Canggung 



42 

 

22 0010553174   MIFTAHUL FITRIYAH P Canggung 24/06/2001 Canggung 

23 0015596960   
MUHAMMAD 
IQBAL 

L Tengkujuh 0//22/2001 Tengkujuh 

24 0003350013   MUHAMMAD JONI L Bumi Daya 16/06/2000 Jondong 

25 0015596983   NASRUDDIN L 
Pauh Tanjung 
Iman 

12/12/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

26 0015596977   NOVITA SARI P 
Pauh Tanjung 
Iman 

11/12/2001 
Pauh Tanjung 
Iman 

27 0010553179   NURLINDA FADILAH P Canggung 28/01/2001 Canggung 

28 00220051089   
RAHMI PUTRI 
UTAMI 

P Canggung 22/01/2002 Canggung 

29 0006457360   RATNA YULIANTIKA P 
Pauh Tanjung 
Iman 

20/01/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

30 0010616144   
RIFKI 
SETIAWANSYAH 

L Canggung 12/05/2001 Canggung 

31 9994396055   RODIYAH P Canggung 30/06/1999 Canggung 

32 0006457365   SEPTIANA DEWI P 
Pauh Tanjung 
Iman 

30/09/2000 
Pauh Tanjung 
Iman 

33 0015596969   SOFIANSYAH L 
Pauh Tanjung 
Iman 

20/10/2001 
Pauh Tanjung 
Iman 

34 0020333860   SUBHAN FADIL L Canti 28/01/2002 Canti 

35 0010591292   TIARA ARTIKA P Sidomulyo 22/09/2001 Jondong 

36 0010591308   TIKA RESTY SANTIYA P Betung 19/05/2001 Betung 

37 0011772876   VIQY ANDREAN L Tangerang 24/03/2001 Tanjunggading 

38 0003235814   YENI OKTAVIANA P Canggung 01/10/2001 Canggung 

Sumber: Data MA Al-Khairiyah Waylahu Kalianda 

 2. Sampel 

“Sampel adalah kelompok kecil individu  yang dilibatkan 

langsung dalam penelitian.”
  

Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik random sampling (acak), yakni pengambilan sampel 

penelitian yang dilakukan dengan cara “mencampur” subjek-subjek di 

dalam populasi sehingga semua dianggap sama. 

Adapun langkah-langkahnya yakni: 

a. Membuat data populasi siswa kelas X MA Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda Lampung Selatan secara keseluruhan.  

b. Mengambil  sampel  dari  setiap siswa kelas X MA Al-Khairiyah 

Waylahu Kalianda Lampung Selatan.  

 

Didalam menentukan subjek sebuah penelitian ada dua metode 
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yang digunakan yaitu populasi dan sampel. Metode penentuan sampel 

menurut Suharsimi Arikunto adalah apabila jumlah anggota subjek kurang 

dari 100 orang maka lebih baik diambil semua sehingga merupakan 

penelitian populasi. Namun, apabila jumlah anggota subjek lebih dari 100 

maka dapat diambil 10-25 %.
 
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai 

subjek penelitian adalah siswa kelas X MA Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 yang terdiri 38 

siswa. 

 

Sehingga dikarenakan jumlah sampel tidak mencapai 100 lebih, 

maka yang menjadi sampel/ populasi dalam   penelitian   ini adalah   

seluruh siswa kelas X MA Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2016/2017, yakni   sejumlah   38 siswa,   dapat 

dilihat pada tabel populasi tersebut. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena beberapa 

pertimbangan, pertama lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda; kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang 

dihadapi. 

 Dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode – metode sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 
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2. Metode Interview 

3. Metode Dokumentasi 

 

Metode Observasi 

Sutrisno hadi mengatakan bahwa, metode obervasi adalah metode 

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
2
sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto dalam pengertian psikologi,observasi atau yang disebut juga adalah 

pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra.
3
 Dalam penelitian ini, observasi  yang 

dilakukan peneliti adalah observasi terus terang dan tersamar. 

Metode Interview 

 

Interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab,sehingga dapat dikonstruksikan  

makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara atau interview digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

                                                           
2
SutrisnoHadi,MetodologiReserch,( Yogyakarta;multipressindo,2000),jilid2h. 136 

3
 SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, 

(Jakarta;RienekaCipta,2002),edisiV h133 
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untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan  juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam..
4 

Metode Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi adalah tehknik pengumpulan data dengan melihat 

sumber-sumber data berupa dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data 

yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk 

melengkapi kelemahan dan kekurangan metode interview dan observasi. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data–data tertulis, berupa arsip data 

dan dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya  monumental  dari  seseorang.   Studi  dokumen   merupakan 

pelengkap  dari  penggunaan  metode   observasi  dan  wawancaradalam 

penelitian  kualitatif.
5
 

 

 

D.  Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji kredibilitas data 

(validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas 

(validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Namun 

yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan melalui:  

 
                                                           

4
 Sugiyono,MetodePenelitianPendidikan:PendekatanKualitatif,KuantitatifdanR&D, 

(Bandung:AlfaBeta,2008)hal.231 

5
Opcit…hal.240 
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(1) Perpanjangan pengamatan,  

(2) Meningkatkan ketekunan, 

 (3) Triangulasi,  

(4) Diskusi dengan teman sejawat,  

(5) Member check,  

(6) Analisis kasus negative.
6
 

Dari enam pengujian keabsahan data di atas, penulis memakai triangulasi. 

 

E. Metode Analisis Data 

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data karena dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit yang 

disarankan oleh data.
7

 Setelah berbagai data dari lapangan terkumpul, dengan 

menggunakan beberapa metode di atas, maka peneliti akan mengolah dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif 

kualitatif. analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul, dengan memberi perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung : Alfabeta, 2008), hlm.399 
7
 Moleong, Op.Cit., h. 113. 
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situasi yang diobservasi, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.
8
 

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu: dari observasi, wawancara, dan dokumen - dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Maka dari itu, penulis menggunakan tehnik analisa 

deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha 

menggambarkan dan mempresentasikan data secara sistematis, ringkas dan 

sederhana tentang bagaimana peran kompetensi profesional guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga lebih mudah dipahami oleh 

peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  

 

Sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Biklen analisis data 

kualitatif adalah:  

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang 

lain”.
9

 

 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-

langkah sebagai berikut:
10

 

                                                           
8 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 63 
9
 Moleong, Op.Cit., h.319 

10 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

Dan Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) h. 129-130 
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1.  Reduksi Data 
 

Reduksi data adalah merupakan kumpulan analisis data yang 

menejamkan, menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan atau diverifikasi. Data yang 

diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap 

selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan 

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian agar mudah untuk 

menimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti 

dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu 

dalam memberikan kode kepada aspek – aspek tertentu. 

 

2.  Diplay Data atau Penyajian Data 

Diplay data atau penyajian data yaitu, mengumpulkan data atau 

informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada di susun dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, 

grafik, network dan chart. Dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai 

data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti 

mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

 

3.  Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
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Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan rangkaian analisis data 

puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan 

ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama 

penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk 

diambil kesimpulan. 




