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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu akan mendeskripsikan 

permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah 

penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data 

yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka.
1
 Penelitian kualitatif berdasarkan pada kenyataan lapangan dan 

apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.
2
 

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menafsirkan dan 

menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, 

dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.  

Pemilihan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek 

penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas 

sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang 

dan prilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data 

deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan 
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uraian.
3
 Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif 

yaitui jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka 

penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu.
4
 

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif 

analitik yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang Pembelajaran Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan 

Karakter Bangsa pada Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. Tujuan dari penelitian deskriptif analitik ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
5
  

Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas 

dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan 

mepelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode 

penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan tentang Pembelajaran Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan 

Karakter Bangsa pada Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus.  

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
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pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
6
  

Teknik pengambilan sumber data yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

berdasarkan pertimbangan tertentu.
7
 Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah 

bahwa orang yang kita pilih sebagai nara sumber atau informan dianggap yang 

paling tahu atau lebih kompeten tentang Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

pada Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Sumber data adalah subyek dari data itu diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari: Sumber Data Primer atau sumber data utama, yaitu 

informasi yang berbentuk lisan yang diperoleh dari informan (manusia), dalam hal 

ini adalah para guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan siswa MTs. 

PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus.  

Adapun Sumber Data sekunder atau sumber data penunjang di antaranya: 

kepala sekolah, wakil Kepala Madrasah, kesiswaan dan dokumen resmi berupa 

(brosur, daftar hadir, arsip, serta buku-buku yang relevan). Dari sumber-sumber ini 

diperoleh data yang berkaitan dengan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

pada Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara 

sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa yang 

terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut terjadi.
8
 Dalam 

pengumpulan metode observasi ini peneliti menggunakan bentuk observasi 

partisipatif. Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap prilaku 

tampak. 

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah pembelajaran Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Nilai-Nilai Budaya dan Karakter Bangsa 

di MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

2. Metode Wawancara 

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu jenis 

wawancara, yang telah dibuat serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, 

kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek pertanyaan lebih lanjut.
9
 Hal ini 

peneliti gunakan supaya proses wawancara tidak terlalu kaku saat berlangsung akan 
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tetapi bersifat fleksibel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara 

mendalam (in-depth interview) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dan intensif, di mana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide-idenya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Nilai-Nilai Budaya 

dan Karakter Bangsa di MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

3. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, 

prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya.
10

 Metode dokumentasi digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data terutama yang berkaitan 

dengan pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs. PEMNU 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian data-data terkait profil MTs. 

PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus: sejarah berdiri, visi dan misi 

sekolah, struktur organisasi, data guru dan karyawan, data peserta didik, dan 

dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian. 

4. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam melakukan pengujian keabsahan data, teknik triangulasi digunakan 

dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Untuk mencapai tingkat kredibilitas penelitian, dilakukan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  
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Dengan kata lain dilakukan triangulasi terhadap sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang 

berbeda. 

Alur Sumber, Metode dan Data Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat proses pengumpulan 

data berlangsung. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubermen mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data (3) 

penarikan kesimpulan.
11

 Adapun proses analisa data ini peneliti lakukan dengan 

cara, setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan metode observasi, 

interview, dan metode dokumentasi. 

Reduksi data adalah proses perangkuman, pengiktisaran, atau penyeleksisan 

terhadap data yang terkumpul. Sehingga masing-masing data tersebut dapat 
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dikategorisasikan, difokuskan atau disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.
12

 

Dalam buku lain disebutkan bahwa reduksi data adalah mengolah data mentah yang 

dikumpulkan, diringkas dan disistematisasikan, agar mudah dipahami dan 

dicermati. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi.
13

 Dalam hal ini 

peneliti mereduksi data yang berkenaan dengan Pembelajaran Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Karakter 

Bangsa pada Peserta Didik MTs. PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Kemudian dalam penelitian ini, penyajian data atau sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik dan pengambilan tindakan, 

yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. 

Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

Selanjutnya Memverifikasi data, yaitu satu bagian dari konfigurasi yang 

utuh. Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya dan kesesuaiannya 

sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-

ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah berbentuk, kemudian 

melaporkan hasil penelitian secara lengkap. Pada bagian akhir, data dianalisa secara 

kualitatif yang didialogkan dengan teori dan konsep yang telah disajikan pada bab 

II, landasan teori serta diinterpretasikan dengan tetap menunjuk pada data primer 

yang diperoleh di lapangan.  
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