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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian data kualitatif, karna peneliti hanya 

menggambarkan dan melukiskan peristiwa tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin 

mengetahui kinerja dan upaya guru dalam membentuk dan membina akhlaq peserta 

didik di SMA Muhammadiyah Gisting. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. 

Dengan penelitian semacam ini diharap kan peneliti memperoleh deskripsi yang 

mendalam mengenai subjek penelitian, memandang peristiwa secara keseluruhan 

dalanm konsteknya dan mencoba memperoleh pemahaman yang mendalam serta 

memahami makna dari perilaku subjek penelitian. Mengenai penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis 

maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat di amati.
1
  

Sejalan dengan definisi tersebut, kirk dan miller, sebagai mana 

dikemukakan oleh lexy J Moelung dalam bukunya, mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

Penelitian.
2
 Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kinerja guru pendidikan 

                                                           
1
 Lexi. J,Moelung, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 

h. 14. 
2
 Ibid, h. 4. 
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agama Islam dalam membentuk dan membina akhlaq peserta didik yang sesuai 

dengan pendapat M. Robbi Muhamad Jauhari.   

 

B. Lokasi Penelitian  

SMA Muhammadiyah Gisting berdiri tanggal 12 Juli 1980 sebagai salah satu 

masyarakat (mini society) yang terdidik dari 1 rombongan belajar pada Tahun 

Pelajaran 1980/1981 dan baru memiliki ruang kelas sebanyak 1 Kelas dengan jumlah 

rombel sebanyak 1 rombel. Seiring  waktu berjalan SMA Muhammadiyah Gisting 

dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat baik dari jumlah siswa 

yang diterima ataupun dari sarana maupun prasarana yang ada mengalami 

peningkatan.  

Dalam perkembangannya SMA Muhammadiyah Gisting mengalami beberapa 

kali pergantian Kepala Sekolah hingga saat ini Tahun Pelajaran 2015-2016 dipimpin 

oleh Bapak Soleh Fahruroji, S.Pd. pada Tahun Pelajaran 2015-2016 SMA 

Muhammadiyah Gisting memiliki 15 ruang kelas dengan jumlah siswa sebanyak 512 

siswa dengan jumlah guru sebanyak 45 orang dan staf administrasi sebanyak 8 orang.  

 

C.  Sumber Data 

Sumber data adalah asal dari data penelitian di dapatkan atau diperoleh. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya dapat dikatagorikan dalam dua 

bentuk yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer (Primer Data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan peneliti Data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil 

pengujian, yang dimaksud opini subjek secara secara individual atau kelompok dalam 

penelitian ini adalah opini atau pendapat dari responden baik guru PAI di SMA 

Muhammadiyah Gisting Lampung maupun oleh peserta didik berdasarkan jawaban dari 

hasil interview.  

Peniliti dengan data primer dikumpulkan sesuai dengan yang diinginkan 

dalam penelitian, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat 

dieliminir atau setidaknya dikurangi.  

Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) 

metode survei dan (2) metode observasi.
 3

  Berdasarkan hasil observasi, interview dan 

dokumentasi, data menunjukkan bahwa guru pendidukan agama Islam di Madrasah 

Aliyah Hidayatul Islamiyah Lampung telah menjalankan kinerjanya dalam membentuk 

dan membina akhlaq peserta didik. Meskipun banyak pelanggaran dilakukan oleh 

peserta didik.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Agus Salim, Metode Penelitian Karya Ilmiah, (Bandung: Gema Insani, 2014), h. 153. 
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2.  Data  Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penrliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.
4
 

 Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data-data peserta 

didik di SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 

D.  Tekhnik Pengumpul Data 

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari informasi-

informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, baik berupa 

pendapat, fakta-fakta maupun dokumentasi.  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga metode, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

    1.  Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
5
 Observasi yang penulis gunakan 

adalah observasi langsung, dimana pengamatan dan pencatatan dilakukan 

disaat berlangsungnya peristiwa atau kegiatan pembelajaran. Adapun data-

data yang penulis peroleh dari metode ini antara lain: 

                                                           
4
 Ali Mohammad,  Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa,  

2012),  h. 80. 
5
 Margono, Metodologi Peneletian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014),  h. 158. 
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a.  Gambaran secara umum SMA Muhammadiyah Gisting Lampung    seperti 

: program kegiatan pembelajaran, peraturan-peraturan, sejarah, visi, 

misi, struktur organisasi, keadaan peserta didik, sarana dan prasarana. 

b. Kinerja guru PAI dalam membentuk dan membina akhlaq peserta didik 

SMA Muhammadiyah Gisting Lampung. 

 

2.   Interview / wawancara. 

Interview yaitu merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan  sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula.
 6

 Ciri langsung dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian metode 

wawancara yang digunakan adalah metode tak berstruktur atau bebas. Metode 

ini digunakan untuk mendapatkan kepastian apakah data yang dihasilkan 

dengan cara observasi yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai atau tidak 

dengan keadaan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 

Kepala Sekolah serta para Guru SMA Muhammadiyah Gisting Lampung, serta 

informan lain yang terkait dengan kinerja guru pendidikan agama Islam dalam 

memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.  

 

3.   Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data tertulis atau tercatat 

maksudnya adalah penyediaan dokumen-dokumen atau penambahan rujukan 

                                                           
6
 Ibid, h. 165.  



73 
 

berupa catatan-catatan resmi. Sedangkan dokumentasi yang penulis perlukan 

dalam penelitian ini berupa program pembelajaran, profil sekolah, kondisi 

atau daftar siswa, guru dan karyawan, daftar kegiatan keagamaan atau lainnya 

yang berkaitan dengan proses pembentukan akhlaq peserta didik  

 

E.  Teknik Analisis Data 

Metode deskriptif  adalah sebuah metode yang mendeskripsikan dan 

menafsirkan data yang ada, misalnya tentang sesuatu yang diteliti, satu hubungan 

kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau proses yang sedang berlangsung.  

Setelah data terdeskripsikan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan 

mencari factor- factor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.
 7

 

Setelah proses memperoleh data- data dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti, kemudian data- data tersebut disusun dan dianalisis 

dengan metode analisis data. Metode analisis data adalah jalan yang ditempuh untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah  dengan mengadakan pemerincian terhadap 

objek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan 

jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna 

memperoleh kejelasan mengenai halnya.
 8

 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu tehnik 

menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh. Di 

                                                           
7
 Ibid, h. 112. 

8
 Margono, Op.cit., h. 95. 
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samping itu juga digunakan metode analisis isi atau content analysis yaitu proses 

analisis terhadap makna dan kandungan teks-teks dan pernyataan yang berkaitan 

dengan peranan keluarga di keluarga dalam pembentukan akhlaq siswa Madrasah 

Aliyah Hidayatul Islamiyah Lampung. Menurut patton dan Maleong analisis data adalah 

proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola kategoridari satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja.
 9

 

 Analisis data penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari interview 

yang dekomposisi genetic. Tahapan analisis data kualitatif dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

 

1. Mengorganisasikan Data 

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara 

mendalam (indept interviewer). Kemudian dibuatkan transkripsinya dengan 

mengubah hasil wawancara menjadi bentuk tertulis secara verbal. Data yang telah 

didapat dibaca berulang-ulang agar penulis menerti benar  data atau hasil yang  telah 

didapatkan.
 10

  

Data yang diorganisasikan dalam penelitian ini adalah data tentang kinerja 

guru pendidikan agama Islam  dan data pelanggaran peserta didik di SMA 

Muhammadiyah Gisting Lampung.  

 

                                                           
9
 Ibid, h. 103.  

10
 Sutopo, H.B. Metode Penelitian Kualitatif  Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. 

(Surakarta:  Sebelas Maret Universitas Press, 2012), h. 193. 
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2. Pengelompokkan  Berdasarkan Kategori, Tema Dan Pola Jawaban. 

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian 

yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin 

digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun  

sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. 

Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan 

mulai melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang 

relevan diberi penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan 

berdasarkan  kerangka analisis yang telah dibuat.
11

  

Pengelompokkan dilakukan terhadap sebuah permasalahan yang diteliti. 

Peneliti mengindikasikan hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal 

diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh  peneliti 

dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata 

kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan 

dinamika yang terjadi pada subjek.
12

  

Penelitian ini dilakukan setelah pengorganisasian data dengan 

mengelompokan data-data tentang kinerja guru pendidikan agama islam dalam 

membentuk dan membina akhlaq peserta didik, kinerja itu antara lain sebagai berikut 

: 

 

                                                           
11

 Maman Ranchman, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian., (Semarang: IKIP Semarang 

Press, 2014), h. 210. 
12

Ibid,  h. 216. 
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a. Dengan memberikan nasehat dan pengajaran nilai-nilai agama dan 

budi pekerti. 

b. Dengan memberikan bimbingan danpembinaan moral keagamaan 

melalui pembiasaan seperti : 

1. Bersalaman dengan para guru ketika memasuki gerbang 

sekolah 

2. Membaca do’a sebelum belajar dilanjutkan dengan membaca 

Al-Qur’an pada pagi hari sebelum dimulainya pelajaran. Sholat 

Dhuha berjamaah pada jam istirahat pertama 

3. Melakukan sholat Zhuhur berjamaah pada jam istirahat kedua 

(sebelum pulang) 

4. Membiasakan untuk berpakaian sopan (panjang) untuk laki-laki 

dan perempuan 

 

c. Memberikan Sanksi Yang Bersifat Mendidik. 

Dengan memberikan suri tauladan yang baik terhadap peserta didik.
13

 

Tetapi, kinerja yang telah dilakukan belum bisa menghalangi 

terjadinya pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Pelanggaran itu 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

                                                           
13

 Bapak Sholeh Fahrurozi, Kepala SMA Muhammadiyah Gisting Lampung, Wawancara, 25 

Nov 2016, Pukul 09.30 WIB 



77 
 

NO NAMA KLS JENIS PELANGGARAN 

1 Yudi Tri H X Merokok Di Lingkungan  Sekolah 

2 Supandi Yoga X Merokok Di Lingkungan Sekolah 

3 Roni Saputra X Merokok Di Lingkungan Sekolah 

4 Vino Sugianto X Merokok & Membolos 

5 Rangka Saibi  X Merokok Di Lingkungan Sekolah 

6 Asep Trino Wadi X Merokok Di Lingkungan Sekolah 

7 Rizki F X Melawan Guru 

8 Subagio Aria X Melawan Guru 

9 Ningsih Wahyuni XI Melawan Guru 

10 Nurhayati XI Melawan Guru 

11 Moses  XI Merokok di Lingkungan Sekolah 

12 Marzuki Ammar XI Bolos Sekolah 

13 Riki Andika XI Berpacaran  

14 Qomarudin XI Berpacaran  

15 Andriyanto  XI Merokok di lingkungan sekolah 

 

3.  Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data 

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti 

masuk ke dalam tahap penjelasan. Berdasarkan itu, penulis merasa perlu mencari 

suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulanoyang telah didapat, sebab dalam 

penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain.  
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Dari hasil ini, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari 

asumsi atau tidak terfikir sebelumnya.  

Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melaluireferensi  atau 

teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, 

kesimpulan dan saran.
14

 Berdasarkan hasil pengorganisasian data Setelah 

diwawancarai ternyata guru pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Gisting 

Lampung telah berusaha meningkatkan kinerjanya dalam membentuk dan membina  

akhlaq peserta didik.  

 

4. Menulis hasil penelitian  

Penulisan data subjektif yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal 

yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah  kesimpulan yang dibuat 

selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang di pakai adalah presentasi data yang 

didapat yaitu  penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam 

dan observasi dengan subjek yang signifikan. Proses di mulai dari data-data yang di 

peroleh dari subjek, dibaca berulang-ulang sehingga penulis mengerti benar 

permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai subjek. 

Selanjutnya dilakukan analiisis secara keseluruhan, dimana didalamnya mencakup 

keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.
15

 

                                                           
14

Maman Rachman, Op. cit ., h. 241.   
15

 Usman Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 211.   




