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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode dan Prosedur Penelitian 

 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis 

fenomenologis. Fenomenologis merupakan strategi penelitian di mana di 

dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu 

fenomena tertentu. Alasan penelitian menggunakan metode kualitatif agar 

peneliti dapat mengungkap informansi tentang pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam pembentukan karakter yang diterapkan oleh SMA Negeri 

1 Tanjung  Bintang berdasarkan sudut pandang subjek penelitian pada 

lingkungan yang alamiah  (natural setting). 

2. Prosedur Penelitian 

Proses penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologis mempunyai 3 

tahap, yaitu intuiting, analyzing, dan describing. 

a. Tahap intuiting, peneliti memasuki secara total dengan empati dan 

menghargai ungkapan informasi pada fenomena yang diteliti dan 

merupakan proses dimana peneliti mulai tahu tentang fenomena yang 

digambarkan oleh informan.  

b. Tahap analyzing peneliti mengidentifikasi intisari tentang fenomena 

berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan. Pada tahap ini peneliti 

mengadakan identifikasi secermat mungkin untuk memperoleh keakuratan 

dan kemurnian hasil sesuai dengan pengalaman informan.  



42 
 

c. Tahap describing, peneliti membuat narasi yang luas dan mendalam 

tentang fenomena yang diteliti. Deskripsi tulisan ini bertujuan untuk 

mengkomunikasikan arti dan makna persepsi dan kebutuhan spiritual 

sesuai pandangan informan. Penliti mengidentifikasi fenomena berupa 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terjadi di SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada jenjangSekolah Menengah Atas (SMA).  

Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan di 

Kecamatan Tanjung Bintang SMA Negeri 1 Tanjung Bintang merupakan 

sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013dengan visi sekolah 

“Mewujudkan kemampuan siswa Mandiri, Taqwa Berprestasi (SMANTAB) 

serta Berwawasan Lingkungan.” Dan SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 

berkomitmen untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 5 bulan, dari bulan Agustus2016 sampai 

dengan Januari 2017. Alasan waktu ini digunakan untuk mengumpulkan data 

hingga memperoleh data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswadi SMA Negeri 1 

Tanjung Bintangyang mencakup tentang perencanaanpembelajaran 
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Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilaikarakter diSMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang, pelaksanaanpembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukankarakter siswa diSMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan 

penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentukkarakter 

siswa diSMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

2. SumberData 

Sumberdata atau subjek penelitianberupa 

manusiadalampenelitiankualitatifdisebutinforman. 

Tehnikinidipilihberdasarkanpertimbanganrasionalpenelitibahwa infomanlah 

yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi/data 

sebagaimanadiharapkanpeneliti.Dalampenelitianiniyang menjadisumberdata 

adalahKepala Sekolah, Wakil Kepala SekolahBidang Kurikulum, Guru PAI,  

dan Staf Tata Usaha.  

Kepala Sekolah diasumsikan mengetahui banyak informasi tentang 

kebijakan dan strategi implementasi pendidikan karakter. Wakil Kepala 

Sekolahbidang Kurikulum diasumsikan mengetahui banyak informasi tentang 

pengelolaan dan muatan kurikulum tentang pendidikan karakter. Guru 

Pendidikan Agama Islam dipilih sebagai informan utama karena terlibat 

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Pendidikan  Agama 

Islam dalam pembentukan karakter peserta didik di kelas, serta mengetahui 

tingkat ketercapaian pendidikan karakter selama berlangsungnya pembelajaran 

di kelas. Staf Tata Usaha dipilih  sebagai informan untuk memperoleh data 

tentang dokumen yang terkait dengan penelitian dan profil SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang. 
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D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

 

1.   Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Interview  atau  wawanacara   adalah  kontak  langsung   kontak 

langsung dengantatap mukaantarapencari informasi(interviewer) dan 

sumber informasi(interviewee).
1
Teknik wawancara digunakan untuk 

menggali datatentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membentuk karakter siswa mulai dari kebijakan implementasi pendidikan 

karakter, muatan kurikulum terkait dengan pendidikan karakter, tahap 

Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Penilaian pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam pembentukan karakter siswa. Informasi tersebut 

diperoleh dari sumber utama yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum,Guru PAI, dan staf Tata Usaha. Wawancara dilakukan 

secara tersruktur menggunakan pedoman wawancara utuk menggali data 

secara mendalam terhadap kebermaknaan tentang pembelajaranPendidikan 

Agama Islam dalam membentuk karakter siswa. 

b.Observasi 

Observasidiartikansebagaipengamatandanpencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2
Dalam 

penelitian ini observasi dibagi dalam tiga tahapan, yatu dimulai dari 

observasi deskriftif secara luas dengan menggambarkan secara umum 

situasi setting belajar, dan aktivitas serta interaksi peserta didik, Kepala 

Sekolah, Guru, dan Staf Tata Usaha. Pengamatan dimulai dari pengamatan 

                                                           
1
165Margono,MetodologiPenelitianPendidikan, 

(Jakarta:PTRinekaCipta,2010)hlm.158. 
2
Ibid.,hlm.158. 
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menyeluruh (grand tour)dan selanjutnya lebih berfokus pada (mini tour). 

Pengamatan  menyeluruh dilakukan untuk mendapatkan catatan-catatan 

lapangan guna menjawab pertanyaan umum. Sedangkan lebih berfokus 

dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukankarakter siswa yang 

dilakukan oleh guru sebagai subjek penelitian.   

c. Analisis Dokumen 

Dokumentasimerupakanmetodeyang digunakandenganmencari 

datamelaluipeninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-

bukutentang pendapat,teori,dan yang berhubungandengan masalah 

penelitian.
3
Analisis dokumen ditujukan unntuk mencermati dan 

menganalisis dokumen terkait perangkat pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang digunakan untuk pembentukan karaktersiswa yang 

diSMA Negeri 1 Tanjung Bintang, yaitu dokumen Kurikulum, Silabus, 

RPP, data hasil belajar khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Anilisis dokumen digunakan untuk memngungkap informasi 

yang tidak dapat dilakukan dengan wawancara atau observasi, yaitu 

berupa data-data tertulis yang belum diungkapkan secara lengkap oleh 

informan. Dengan teknik pengumpulan data ini juga dilakukan untuk 

menganalisis data-data tertulis seperti arsip-arsip, catan-catatan, 

administrasi yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti juga 

menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang profil 

sekolah, data guru,data peserta didik, data sarana prasarana diSMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang. 

                                                           
3
Margono,Ibid.158. 
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d. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti sendiri dengan menggunakan instrument pendukung berupa 

pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman analisis dokumen. 

Pedoman wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang ditujukan 

kepada informan untuk mengungkap informasi mendalam tentang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islamdalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak (mora/karakterl). Pedoman observasi berisi daftar kegiatan yang 

diamati terkait dengan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbasis karakter. Pedoman analisis dokumen untuk melengkapi data 

tentang semua aspek yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Langkah-langkahwawancaraterstrukturyangakanpeneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan  kepada  siapa  wawancara  itu  akan dilakukan. 

2) Menyiapkanpokokmasalahyangakanmenjadi bahan pembicaraan 

3) Mengawaliatau membuka alur wawancara 

4) Melangsungkan alurwawancara 

5) Mengkofirmasikan  ikhtisar  hasil  wawancara  dan mengakhirinya 

6) Menuliskan  hasil  wawancara  ke  dalam  catatan lapangan 

7) Mengidentifikasitindaklanjuthasilwawancarayang telah diperoleh. 

b. Langkah-langkahobservasiyangakanpeneliti lakukan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Penulismengadakan pengamatanlangsung kondisi umum lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap  pembentukan  

karakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

2) Penulismengadakan pengamatanlangsung prosespembelajaranserta 

kegiatannya,yaitumengenaibagaimana Implementasi  Pemebelajaran  

PAIdalam  pembentukan  karakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang. 

3) Peleniti melakukanobservasikegiatankeagamaan,seperti 

shalatduha,shalatdzuhur,kegiatan rohis, TBTQ dan yang lainya, 

sertakegiatan-kegiatan peserta didik di sekolah,hubungan 

antarteman, dengan guru,dengan warga sekolah lainya,kepedulian 

pada lingkungan sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas di SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang, 

c. Analisis dokumen, dalampenelitianinipenelitiakan 

menganalisisbeberapadokumenyang 

terkaitdenganimplementasipembelajaranPAI 

dalampembentukankaraktersiswadiSMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

Tabel 3.1: Dokumentasiyang dibutuhkandalam penelitiandi SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang 

No Jenis Data Keterangan 

1 
Gambaran umum sekolah; sejarah sekolah, 

visi-misi sekolah, profil sekolah, data siswa, 

data guru, data srana pra-sarana, 

Dokumen sekolah 

2 
Kurikulum, muatan kurikulum, pedoman-

pedoman kegiatan pembelajaran, silabus 

PAI, RPP, buku guru, buku teks siswa, 

format-format penilaian, hasil belajar PAI 

Dokumen 

pembelajaran PAI 

3 
Catatan-catatan kegiatan keagamaan, arsip Dokumen kegiatan 
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kegiatan peserta didik yang berkaitan 

dengan PAI dan implementasi pendidikan 

karakter 

peserta didik 

 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan cara mencari dan mengatur secara 

sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang 

telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, 

menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, 

mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan 

dilaporkan secara sistematis.4 

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang digunakan 

bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperolah untuk menemukan 

konsep dari focus penelitian yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
5
.  

1. ReduksiData 

Datayangdiperolehdilapanganditulis dalambentukuraianatau laporan  

terinci. Laporan  ini akan  terus-menerus  bertambah dan akan menambah 

kesulitan bila tidak segeradianalisis.Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, 

dipilih halpokoknya, difokuskan pada halyangpenting, dan dicaritemaatau 

polanya.Reduksi data bermakna proses memilih memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabtraksi, dan mengubah data yang ditulis dalam 

catatan lapangan. 

2. Penyajian data 

                                                           
4
Bogdan & Biklen,Qualitatif Reseach For  Education, (London, Pearson Education, 

2007) 
5
Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung, Alpabetha, 2013) hlm.405 
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Penyajiandatamerupakan sekumpulaninformasidarireduksidata yang 

kemudian disajikandalam laporan yang sistematisdan mudah dipahami.Data-

data yang mencakup pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

membentuk karakter dianalisis secara berurutan kedalam sub-fokus masalah 

yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang ada di SMA 

Negeri 1 Tanjung Bintang 

3. Kesimpulan 

Padatahap inipeneliti mengambilkesimpulanterhadapdatayang telah  

direduksi ke dalam laporan  secara sistematisdengan  caramembandingkan,  

menghubungkan,  danmemilih  data yangmengarah   pada pemecahan 

masalah   serta mempu menjawab permasalahan dan tujuan yanghendak 

dicapai.Kesimpulan berupa pola pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. 

F. Prosedur Keabsahan Data 

Berikut ini cara yang dilakukan meningkatkan kredebilitas hasil penelitian: 

1. Trianggulasi 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan triangguasi teknik pengumpulan data. Trianggulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tidak dapat 

dirata-ratakan, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang 

sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari berbagai sumber data 

tersebut. Data yang dianalisis peneliti untuk menghasilkan kesimpulan. 

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
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mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Sebagai contoh data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek 

dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang digunakan untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti.Contoh data wawancara perlu didukung dengan 

adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran 

tentang kegiatan perlu didukung dengan foto. Alat-alat perekam data dalam 

penelitian kualitatif seperti camera, perekam video sangat diperlukan 

untukmendukung kredibilitas data yang ditemukan peneliti.
6
 

3. Menggunakan Member Check 

Pelakanaan member check dalam penelitian ini dilakukan setelah satu 

periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan. 

Caranya dilakukan secara individual dengan cara peneliti datang kepemberi 

data. Contoh hasil transkrip wawancara, dan hasil observasi disampaikan 

kepemberi sumber, mungkin ada data yang ditambah, dikurangi, disepakati 

oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data 

diminta untuk menandatangani agar otentik. 

 

 

 

                                                           
6
Sugiono, Metode Penelitian Manajemen,( Bandung, Alpabetha, 2013) hlm.442 
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