
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan 

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan 

tingkat ilmu serta teknologi.
1
 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-

masalah yang atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual 

sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan.
2
  

Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda; kedua,, metode ini menyajikan secara langsung hakkat 

hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih pekadan 

lebih dapat menyesuaiakn diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
3
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B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data tersebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan dan apabila 

peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu, serta apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data. Sedang isi catatan sebagai 

subjek penelitian atau variabel penelitian.
4
 

Sedangkan menurut Lofland dalam Lexy. J. Moleong, sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
5
 Dengan demikian, data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data yang klasifikasikan maupun analisis untuk 

mempermudah dalam menghadapkan pada pemecahan permasalahan, 

perolehannya dapat berasal dari: 

1. Data Primer yaitu data yang berlangsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data diperoleh melalui 

observasi yang bersifat langsung sehingga akurasinya lebih tinggi, akan tetapi 

sering kali tidak efisien karena untuk memperolehnya diperlukan sumber daya 

yang lebih besar.
6
 Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam dan bergerak, meliputi fasilitas gedung, kondisi lokasi, kegiatan belajar-
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mengajar, aktifitas dan sebagainya yang ada di SMPN 1 Penengahan  

Lampung Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, 2 orang guru 

PAI dan seluruh siswa SMPN 1 Penengahan  Lampung Selatan. 

2. Data Sekunder yaitu data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-

dokumen. Data berupa simbol atau sumber data yang menyajikan tanda-tanda 

berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol serta dokumen yang ada di 

SMPN 1 Penengahan  Lampung Selatan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Patton 

sebagaimana dikutip Mantja mengemukakan bahwa tujuan wawancara adalah 

untuk mendapatkan atau menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran 

orang lain. Wawancara digunakan untuk menemukan sesuatu yang tidak 

mungkin diperoleh melalui pengamatan secara langsung.
 7

   

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini karena 

mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak  dimiliki oleh metode 

penelitian lainnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bentuk wawancara 

yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu dalam 

melakukan wawancara peneliti tidak menggunakan guide tertentu, dan semua 

pertanyaan bersifat spontan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, pada 

saat pewawancara bersama informan dalam hal ini kepala SMPN 1 
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Penengahan  dalam memberikan data mengenai peran guru PAI 2 orang di 

SMPN 1 Penengahan.  

 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur  yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

dalam objek penelitian.  Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk 

dapat memahami  proses terjadinya  wawancara dan hasil wawancara dapat  

dipahami konteknya.  Observasi yang dilakukan  adalah observasi terhadap 

subyek, prilaku subyek, selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti 

dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga  dapat memberikan  data 

tambahan terhadap hasil wawancara.
8
 

Tujuan Observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari, aktivitas 

aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan 

makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat  yang terlihat 

dalam kejadian yang diamati. Salah satu hal yang penting namun sering 

dilupakan  dalam observasi adalah mengamati hal-hal yang tidak terjadi.
9
 

Observasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai peranan guru PAI dan Kualitas Pembelajaran PAI. 
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3. Dokumentasi 

Data penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari manusia dan 

perilakunya, walaupun data itu lebih banyak diperoleh dari sumber 

wawancara, tetapi data tersebut juga dapat diperoleh dari sumber data yang 

bukan manusia dan bersifat non interaktif. Data non interaktif ini biasanya 

berupa dokumen/arsip. “Dokumentasi berarti catatan (bahan tertulis ataupun 

film), surat bukti. Pada penelitian, dokumentasi digunakan sebagai sumber 

data untuk menguji, menafsirkan serta meramalkan”.10 Pada penelitian ini 

metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa 

Disamping itu teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang: profil 

sekolah, struktur organisasi, staff pegawai, dan data lainnya di SMPN 1 

Penengahan  Lampung Selatan   

 

D. Teknik Analisis Data  

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu 

diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis 

data menurut Patton sebagaimana dikutip Moleong adalah Proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. 
11

 

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisa dan 

disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang 

ditemukan dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan 
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dokumentasi yang diperoleh dari SMPN 1 Penengahan  Lampung Selatan. 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisa data 

yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang 

dilakukan selama dan sesudah penelitian.  

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, 

perhatian, pengabstraksian dan pentrasformasian data kasar dari 

lapangan.  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya. Proses ini 

berlangsung dari awal sampai akhir penelitian selama penelitian 

dilaksanakan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga 

interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data-data yang relevan 

atau data yang cocok dengan tujuan pengambilan data di lapangan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan  dalam penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah  sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, 

jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan 

menarik kesimpulan. 
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c. Menarik kesimpulan 

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan kegiatan ketiga 

dari kegiatan analisis data. “kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk 

memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan 

mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan”.
12

 Jadi 

walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu 

tidak berarti analisis data telah berakhir melainkan masih harus ditarik 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dituangkan dalam bentuk 

pernyataan singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan supaya mudah dipahami maknanya. 
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