
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif sedangkan jenisnya adalah deskriptif kualitatif. Karena kegiatan 

penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan 

deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan 

atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal 

ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 
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fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya.
1
 

Sedangkan dalam bukunya Introduction to Qualitatif yang diterjemahkan 

oleh Arief Furqon, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

diskripsi baik ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diambil dari orang-

orang atau subyek itu sendiri.
2
 Adapun dalam buku Kualitatif Dasar-dasar 

Penelitian yang diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi, metodologi kualitatif 

menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif: 

ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang 

terobservasi. Pendekatan ini, mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-

individu secara holistik (utuh).
3
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/gambaran yang objektif, 

faktual, akurat dan sistematis, mengenai masalah yang akan dikaji oleh peneliti. 

Adapun penelitian ini adalah penelitian studi kasus (lapangan) yang menurut 

Suharsimi Arikunto, penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau 

gejala tertentu.
4
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh 

Lexy Moleong, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir 

data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian 

isntrumen atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari 

keseluruhan proses penelitian.
5
 Dengan demikian, kehadiran peneliti disamping 

sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian 

ini. Karena kedalaman serta ketajaman menganalisis data tergantung pada peneliti. 

 

C. Sumber Data 

Data merupakan hal yang sangat esensi untuk menguak suatu 

permasalahan, dan data juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau 

mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Dalam melakukan penelitian ini data-

data yang diperlukan di peroleh dari dua sumber yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat 

secara langsung, seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 

pihak yang ,  khususnya kepala sekolah, Guru PAI, dan siswa. 
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b. Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai 

hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada. 

Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui 

secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Kata-kata atau 

ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan data utama atau data primer 

dalam suatu penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara atau teknik snowball sampling, yaitu informan kunci akan 

menunjuk seseorang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk 

melengkapi keterangan, dan orang yang ditunjuk tersebut akan menunjuk 

orang lain lagi bila keterangan yang diberikan kurang memadai. 

 

D. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan di teliti, maka penulis 

menggunakan beberapa metode antara lain: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut 

Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.
6
 Observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
7
 Sedangkan Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa 
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observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indra.
8
 Metode 

observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang, kreativitas guru Al 

Qur’an Hadits dalam mengelola kelas guna meningkatkan kemampuan menghafal 

siswa. 

Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi 

(partisipan observasi), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur 

(unstructured observation). 

a. Observasi partisipasi, yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. 

b. Observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang 

atau tersamar dalam observasi, hal ini kalau suatu data yang dicari merupakan 

data yang masih dirahasiakan. 

c. Observasi tak berstruktur, observasi ini dilakukan karena fokus penelitian 

belum jelas. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di teliti. 

Dari ketiga macam tersebut, peneliti menggunakan observasi partisipan. 

Model observasi ini digunakan penulis gunakan untuk mengumpulkan semua data 

yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan tahapan penelitian penulis 
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menggunakan observasi terfokus, dimana peneliti observasi telah dipersempit 

untuk memfokuskan aspek tertentu. 

 

2. Interview (wawancara) 

Interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontriksikan makna 

dalam suatu topik tetentu. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan 

wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana 

hal tersebut tidak bisa di temukan melalui observasi. 

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, diantaranya 

adalah: 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara tersruktur peneliti telah menyiapkan beberapa instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya 

sudah disiapkan. Dengan wawancara tersruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. 

b. Wawancara semi struktur 

Teknik wawancara dalam pelaksanaan yang lebih bebas dari pada 

wawancara tersruktur, dimana peneliti dalam melakukan wawancara peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan.tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. 
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c. Wawancara tak berstruktur 

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

Dari ketiga jenis tersebut, penulis menggunakan wawancara tersruktur dan 

wawancara semi struktur dengan pertimbangan sebagai berikut: Dengan 

terstruktur dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan-pertanyaan yang 

diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok-pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Dengan semi struktur diharapkan akan tercipta nuansa dialog yang lebih 

akrab dan terbuka sehingga diharapkan data yang didapatkan valid dan mendalam. 

Interview sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang macam-macam 

kreativitas guru, kreativitas guru dalam mengelola kelas dan kreativitas guru 

dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. Metode dokumentasi adalah 

metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa dan 

mencatat laporan dokumen yang ada.  

 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah 

didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti, buku induk, buku 
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pribadi, surat keterangan dan sebagainya. Data penelitian kualitatif selain 

diperoleh dari manusia dengan lebih banyak diperoleh dari sumber wawancara, 

tetapi juga dapat diperoleh dari sumber data yang bukan manusia dan bersifat non 

interaktif. Data non interaktif ini biasanya berupa dokumen/arsip. 

Menurut Arikunto metode dokumentasi menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya.
9
 Dokumentasi berarti catatan (bahan tertulis ataupun film), 

surat bukti.Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan: kreativitas guru al Qur’an Hadits 

dalam menggunakan media audio visual. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban wawancara. Bila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. 

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan mengacu 

kepada pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, 
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paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan 

sesudah penelitian.
10

  

Setelah data terkumpul maka dilakukan kegiatan analisis sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan semua data kemudian memberikan penandaan pada sumber 

asal data, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Data-data 

tersebut diberi nomor urut berdasarkan kronologi waktu pengumpulannya. 

Halaman sumber data juag dimasukkan untuk mempermudah penelurusan data 

ketika diperlukan.  

b. Data dibaca hingga tiga kali setelah diberi nomor urut. Pada tahap ini peneliti 

mulai menyusun koding.  

c. Setelah menyusun koding, peneliti membubuhkan nomor pada kategorinya 

dan membaca kembali bersamaan dengan memberikan nomor kategori koding 

sesuai dengan satuan data.  

d. Kemudian data disortir dengan menggunakan pendekatan potong simpan dan 

diberikan label berupa kode dan kata-kata atau ungkapan yang sesuai.  

e. Membuat format matriks yang menyajikan informasi secara sistematis, 

selanjutnya mendeskripsikan dalam laporan penelitian.  

Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakan data 

secara berulang. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan teknik pengumpulan 

data kelompok informan, dan lokasinya. Data yang diperoleh di lapangan cukup 

banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Banyaknya data yang 

diperoleh memerlukan analisis data yaitu melalui reduksi data. Mereduksi data 
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berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan. 

Sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

kepada peneliti tentang pokok penelitiannya.
11

 Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data, maka data 

akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami.
12

  

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif, menurut Miles and 

Huberman dalam Sugiyono, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
13

 

Kesimpulan dalam dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian di lapangan.  
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