
 

BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Menurut Sumardi Suryabrata,“Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan   tertentu”.   Sedangkan   menurut   Sugiono   secara umum 

metode penelitian diartikan sebagai “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”.
69 

Berangkat dari pendapat tersebut, penelitian ini 

difokuskan untuk memperoleh gambaran data di lapangan mengenai  Peranan 

Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik Di MIN 9 Bandar 

Lampung. 

 
B. Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif yaitu suatau penelitian  

sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable. Penelitian    kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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Penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang 



dibutuhkan dan objek yang akan dibahas. Peneliti lapangan ini adalah untuk 

mengetahui Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik 

di MIN 9  Bandar Lampung 

 
C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian yaitu tentang 

“Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta Didik di MIN 9 

Bandar Lampung”, terdiri dari “Guru Akidah Akhlak ”, dan  perserta didik di 

kelas V(a) , Kemudian daerah penelitian ini berada di MIN 9 Bandar Lampung 

pelaksanaan ini dilakukan di tahun ajaran 2016 

 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 

 

 

Tekhnik pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tekhnik lapangan. Kemudian di dalam penelitian lapangan ini peneliti 

menggunakan metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi, yaitu 

sebagai berikut: 

 
1. Metode Interview 

 

Interview adalah “Salah satu metode pengumpulan data yang 

mengadakan wawancara atau Tanya jawab (lisan) untuk memperoleh data. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi metode interview adalah 

salah satu cara untuk mendapatkan data dan Tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”.
71 

                              71  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Fakultass Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, h. 138. 

 

Apabila dilihat dari sifat atau tekhnik pelaksanaanya, maka interview 



dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-

pokokdari fokus penelitian dan interview. 

3. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.72 

 

Dalam Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin,  

artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di 

interview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri dan 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses pewawancara berlangsung mengikuti situasi. 

 

Metode interview ini dilakukan langsung dengan guru Akidah 

Akhlak, peserta didik di kelas IV dan masyarakat sekolah untuk 

mendapatkan data tentang Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina 

Akhlak Peserta Didik di MIN 9 Bandar Lampung. 

 

2. Metode Observasi 

 

 

Observasi menurut Sutrisno Hadi adalah “Pengamatan langsung 

terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan 

hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih 

kongkrit tentang kondisi lapangan”. 



 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung peristiwa atau kejadian yang menjadi objek penelitian. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peran yang dimainkan 

yaitu dikelompokkan menjadi dua  bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan ilmiah,  tempat 

dilakukannya observasi. 

2. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 

peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang 

diamati kurang dituntut.72 

 

Adapun jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi non 

partisipan yaitu penulis tidak tinggal ditempat penelitian, akan tetapi 

sekali-kali datang kewilayah penelitian dan mencatat gejala-gejala yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti yang tidak 

diperoleh melalui metode pokok untuk mendapatkan data skunder guna 

mendukung data primer. Peneliti seperti penonton ia melakukan  

pendekatan obyektif, ia merasa seperti orang luar. 

 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi tentang peranan guru 

Akidah Akhlak dalam membina akhlak peserta didik di MIN 9 Bandar 

Lampung. 

 

72 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni Madar Maju, Cetakan IV, 

Bandung, 2006, h. 171. 



 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai data mengenai 

apa-apa  yang  belum  diketahui/diperoleh  dari  metode  yang  sebelumnya 

sebagai acuan penelitian yang dilakukan seperti catatan, transkrip, buku, 

surat majalah, agenda, dan lain-lain yang dapat membantu penelitian ini. 

Hal ini sesuai dengan definisi metode itu sendiri.Sejumlah data yang 

tersedia adalah data verbal seprti dalam “surat-surat, catatan (jurnal), dan 

lain-lain.  Kumpulan  data  verbal  yang  berbentuk  tulisan-tulisan  disebut 

dalam dokumentasi dalam arti sempit. Dokumentasi ini dalam arti luas 

meliputi dokumen-dokumen, artikel, fhoto, dan lain-lain”.
74

 

 

Dengan menggunakan metode ini, Penulis bermaksud 

mengumpulkan data melalui catatan-catatan yang dimiliki dari pihak 

sekolah yang berkenaan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis akhlak, kondisi obyektif MIN 9 Bandar Lampung seperti sejarah 

berdirinya, jumlah guru, jumlah perserta didik, sarana, prasarana, dan lain- 

lain. 

 
E. Analisis Data 

 

 

Menganalisis merupakan langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian 

dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 
 

Reduksi data atau proses transformasi diartikan “sebagai proses 

pemilihan,   pemusatan   perhatian   pada  penyederhanaan, pengabstrakan, 

 

74 Koentjoroningrat, Metode- metode Penelitian Masyarakat, Ed lii, Gramedia, Jakarta, 

1986, h. 63. 



 

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan dilapangan yang 

mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin, dan memilah-milah kedalam konsep, kategori atau tema-tema 

tertentu”.
75

 

 

Dalam kegiatan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkatagorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat dilarikan diverifikasi. 

Pada tahap reduksi data, data yang dikumpulkan berupa pada observasi 

tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dan observasi  

terhadap akhlak perserta didik dalam proses pembelajaran serta data 

interview mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam membentu akhlak Islami peserta didik di MIN 9 Bandar Lampung. 

Data ini akan dipilah-pilah sesuai dengan konsep, kategori atau tema-tema 

tertentu yaitu mengenai peranan guru agama  islam dalam membina akhlak 

peserta didik, baik dari pelaksanaan, akhlak peserta didik, maupun 

penerapan guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak peserta 

didik. 

 
b. Display Data 

 

Display data atau penyajian data adalah kegiatan “Kegiatan yang 

mencakup  mengorganisasikan  data-data  dalam  bentuk  tertentu sehingga 

 

75 Imam Suprayogi dan Tabrani, Metodolgi Penelitian Sosial Agama, Remaja Rosda 

Karya,Bandung, 2003, h. 193. 



 

terlihat sosok secara utuh. Display Data dapat terbentuk uraian naratif, 

bagan, hubungan antara katagori, diagram, alur dan lain sejenis atau 

bentuk-bentuk lain”.
76

 

 

Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dalam 

mendisplaykan data mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak Islami peserta didik kedalam urutan 

sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya setelah dilakukan 

analisis mendalam. 

 
c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

 

 

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab 

akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

 

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir 

induktif. Berpikir induktif: “berangkat dari fakta-fakta yang khusus,   

pristiwa-pristiwa   yang   kongkrit,   kemudian   fakta-fakta    dan  eristiwa-

peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat 

umum”.
77
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Pada tahap ini data yang telah disajikan dan dikomentari untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, 

kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif 

mengenai Peranan Guru Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Peserta 

Didik di MIN 9 Bandar Lampung. 

 


