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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 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
 

Data observasi tersebut nantinya akan dianalisis untuk diambil 

kesimpulan berdasarkan konteks permasalahan yang diteliti. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sitematis, faktual, 

akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

                                                           
1
   Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 

hlm. 110 
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2. Metode Pengumpulan Data 

a) Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara observasi/pengamatan.
2
 Observasi sebagai 

teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner.
3
 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.
4
 

b) Metode Interview 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab. “Wawancara adalah percakapan dengan  maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewera), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.
5
 

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

                                                           
2
 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 

2011), cet. 6, hlm. 62. 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2007) hlm. 145. 

4
 Sutrisno Hadi, Op. Cit., hlm. 136 

5
 Lexy J. Moleong, Op, Cit., hlm. 186. 
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masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan pembantu utama 

dari metode observasi.
6
 

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kompetensi profesional guru agama Islam di SMP Negeri 2 Kalianda 

serta pengaruhnya terhadap mutu hasil pembelajaran. 

c) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan 

seorang klien melalui catatan pribadinya.
7
 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya”.
8
 

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini 

diharapkan dapat membantu mengumpulkan informasi yang benar-

benar akurat, sehingga akan menambah kevalidan penelitian. 

 

                                                           
6
 Burhan Bangun, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 

100 
7
Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta : 

PT. Rineka Cipta, 2011),  hlm. 112. 
8
 Suaharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 274 
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3. Sumber Data/Informan Penelitian 

Data dan sumber dalam penelitian ini adalah gejala-gejala 

sebagaimana adanya berupa perkataan, gambaran dan pendapat baik dari 

lembaga atau kepala sekolah maupun guru serta peserta didik. Adapun 

sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer, yaitu : Guru PAI dan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kalianda Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder, yaitu: Kepala Sekolah 

c. Dokumen, yaitu: berupa arsip dokumen resmi, brosur dan 

sebagainya. Dari sumber ini diperoleh data yang berkaitan dengan 

pemberian penilaian kerja anak didik, lembar nilai guru. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari dan  menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.
9
 

Penulis menggunakan teknik analisis data model Milles dan 

Huberman tahapan teknik analisis tersebut adalah, “Data reduction, data 

display, dan conclution/verification. Teknik analisis ini memiliki tahapan yaitu 

dimulai dari pengumpulan data, di mana data yang diperoleh banyak maka 

                                                           
9
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian., hlm. 248 
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perlu untuk dilakukan reduksi data, yaitu meneliti dan memilih data yang akan 

digunakan. 

Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat 

menentukan  kualitas  hasil  penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam  

pengecekan dan keabsahan data yaitu tringulasi. “Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, teknik dan waktu”.
10

 

Peneliti  akan  melakukan cek  ulang  terhadap  informasi  yang  

didapat,  yang  awalnya  peneliti peroleh dari hasil observasi.  Sehingga 

peneliti akan menggunakan triangulasi teknik, sumber dan waktu. Triangulasi 

waktu dilakukan dengan cara “Melakukan  pengecekan  ulang  dengan  

wawancara, observasi  atau  teknik lain  dalam  waktu  atau  situasi  yang  

berbeda, sehingga  akan  memberikan data yang lebih valid dan lebih 

kredibel”.
11

  

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini dikumpulkan kemudian 

diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif. “Kita berangkat dari 

kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau 

perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian 

                                                           
10

Ibid, hlm. 274 
11

 Sugiyono, Op, Cit., h. 128. 
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kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi 

yang bersifat umum.”
12

 

 

                                                           
12

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2010), 

h. 156. 




