BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengarah pada
proses evaluative terhadap obyek penelitian. Yang dimaksud dengan
penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat orang-orang
atau prilaku yang diamati”.1 Sugiono menambahkan bahwa yang dimaksud
dengan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang
berlandaskan filsafat Pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”.2
Menurut Margono dalam penelitian kualitatif, bahwa analisis yang
digunakan lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti interprestasi terhadap
isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh.3 Selain itu
penggunaan metode penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian
kepada cara bagaimana orang memberi makna kehidupannya dalam
pengertian lain penelitian menekankan pada titik pandang orang-orang, dan
pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan
menarik makna dan konsepnya.4
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Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini berupaya untuk
memusatkan perhatian pada Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
Dalam Pembentukan Karakter Peserta didik di SMA Global Madani Bandar
Lampung yang hasilnya akan dijabarkan secara diskriptif analitik.
B. Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih secara Purposive
sampling, artinya bahwa teknik pengambilan sumber data dengan
pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang
apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
Sedangkan Snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber
data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar.5
Berdasarkan pengertian di atas, bahwa penentuan sumber data dalam
penelitian dilakukan saat penelitian adalah sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang memberikan data langsung
dari tangan pertama.6 Adapun yang menjadi sumber data primer sekaligus
sebagai obyek penelitian ini adalah 2 guru Pendidikan Agama Islam dan
kepala sekolah, melalui observasi dan wawancara. Adapun pentingnya
mengadakan wawancara dengan beberapa orang tersebut karena selain
sebagai guru, juga sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam mendidik
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dan menanamkan nilai-nilai karakter terhadap Peserta didik SMA Global
Madani. Adapun teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu
purposive sample, yaitu pengambilan yang dilakukan pada tujuan tertentu
dimana peneliti menggali informasi dari informan tertentu diantaranya
Guru PAI dan kepala sekolah. Kemudian selain itu juga dilakukan
wawancara terhadap 6 Peserta didik dan 3 HRT (Home Room Teacher)
sebagai tambahan data yang sudah ada.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang memiliki bahan yang
diperoleh dari orang lain baik dalam bentuk turunan, salinan, atau bukan
oleh tangan pertama. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa
karya yang berfungsi sebagai sumber penunjang sumber primer seperti
tesis, internet, buku. Adapun tesis digunakan sebagai referensi terhadap
laporan yang diteliti, kemudian buku menjadi referensi dalam landasan
teori dan analisis data, sedangkan internet digunakan dalam mencari halhal yang kurang jelas dari kata-kata dalam menganalisis data.
C. Tekhnik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian ini, karna tujuan utama dari penelitian ini adalah
mendapatkan data. Pengumpulan data menurut Sugiyono dapat dilakukan
dalam berbagai Setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.7
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Merujuk dari pendapat diatas tersebut, maka pengumpulan data dalam
penelitian ini berdasarkan setting, sumber dan cara yaitu :
1. Pengumpulan data berdasarkan setting atau tempat penelitian.
Berdasarkan setting atau tempat penelitian, maka pengumpulan data
dilakukan di SMA Global Madani Bandar Lampung dengan seluruh
aktifitas akademik didalamnya.
2. Pengumpulan data berdasarkan sumber
Berdasarkan sumbernya, maka dalam penelitian ini pengumpulan data
menggunakan sumber primer, yaitu guru Pendidikan Agama Islam yang
mengajar di kelas XI dan XII SMA Global Madani Bandar Lampung
3. Pengumpulan data berdasarkan cara atau tehnik.
Berdasarkan cara atau tehnik pengumpulan data secara umum terdapat
empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu : observasi, wawancara,
dekumentasi, triangulasi (gabungan).
Untuk

memperoleh

data

yang

diperlukan,

maka

penulis

mengunakan beberapa metode pengumpulan data yang bertujuan agar
data yang diperoleh memiliki tingkat Validitas yang memadai,
diantaranya:
a. Observasi
Metode observasi atau pengamatan merupakan suatu tekhnik atau
cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
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peristiwa atau kegiatan tetentu.8 Pengamatan dilakukan terhadap
pendidikan yang ada di SMA Global Madani, mencatat gejala-gejala
yang timbul dan tampak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Pengamatan juga dilakukan terhadap usaha yang dilakukan guru PAI
SMA Global Madani dalam membentuk karakter Peserta didik.
b. Wawancara
Teknik wawancara adalah sebagai salah satu jenis komunikasi
langsung, melibatkan pihak peneliti selaku interview dan pihak lain yang
diwawancarai selaku interviewer.9 Dalam wawancara menggunakan
indepth interview (wawancara mendalam) kepada para guru Agama dan
kepala sekolah untuk memperoleh data yang diharapkan.
a. Dokumentasi
Adalah cara pengumpulan data melalui barang-barang tertulis
seperti: buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, website
dan sebagainya.10 Melalui metode ini dapat diketahui berbagai macam
keterangan seperti: sejarah berdiri Sekolah Global Madani, struktur
organisasi, keadaan guru, keadaan Peserta didik dan lain sebagainya.
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D. Uji Keabsahan Data
Untuk menjaga keabsahan data penelitian ini, peneliti dibantu
oleh guru tim agama SMA Global Madani. Adapun uji keabsahan data
dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding

terhadap

data

lain.

Triangulasi

dilakukan

dengan

membandingkan data hasil observasi, catatan lapangan antar pengamat,
wawancara, serta studi dokumen.
E. Tekhnik Analisis Data
1. Pengertian Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam
katagori, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain.11
Analis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola
hubungan tertentu.12
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F. Proses analisis data
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di
lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan; Analisis data telah mulai
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan,
dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.13
Adapun langkah-langkah penelitian kualitatif dalam analis data di
bagi kedalam tiga tahap, yaitu : Data Reduction ( Reduksi Data), Data
Display ( Penyajian Data), dan Conclusion Drawing ( verification).
a. Data Reduction ( Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dalam penelitian, sehingga kesimpulan akhir dari
penelitian dapat di buat dan di verifikasi.
b. Data Display ( Penyajian Data)
Data Display ( Penyajian Data) dalam penelitian kualitatatif adalah
penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering
digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan

13

Sugiyono, Op. Cit, h. 245.

91

apa yang telah dipahami tersebut atau untuk pengecekan data yang
sudah didisplaykan.
c. Conclusion Drawing ( verification)
Conclusion Drawing ( verification) yaitu penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
masih remeng-remeng atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi
jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau
teori.14
Pada kegiatan analisis data, hal yang sangat perlu diperhatikan oleh
para peneliti adalah checking data atau pemeriksaan data secara terus
menerus untuk meyakinkan bahwa analisis data ini tetap berdasarkan
pada data, bukan berdasarkan asumsi atau intuisi peneliti.15 Penelitian
ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan
data menggunakan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas
dan terperinci. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara merefleksi hasil wawancara terhadap guru Pendidikan
Agama Islam SMA Global Madani. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan.
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