
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif karena beberapa pertimbangan, pertama lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J 

Moleong mengidentifikasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan 

fenomenologik. Metode dan pendekatan tersebut dipilih karena berkaitan langsung 

dengan kehidupan, khususnya di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan. Dengan pendekatan fenomenologik, diharapkan 

deskripsi atas fenomena yang tampak dilapangan dapat diinterpretasi makna dan 

isinya secara mendalam. 

Pendekatan fenomenologik, merupakan salah satu rumpun yang berada 

dalam rumpun penelitian kualitatif. Fenomenologi adalah suatu ilmu yang 

berkaitan dengan fenomena yang tampak, untuk menggali esensi makna yang 
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terkandung di dalamnya. Menurut M.I Soelaeman sebagaimana dikutip oleh 

Rohmat Mulyana, pendekatan fenomenologi mengarah kepada dwifokus dari 

pengamatan, yaitu apa yang tampil dalam pengalaman, yang berarti bahwa 

seluruh proses merupakan objek studi. Dan apa yang langsung diberikan dalam 

pengalaman itu, secara langsung hadir bagi yang mengalaminya.
2
  

Langkah pendekatan fenomenologi menurut M.I Solaeman dalam Rohmat 

Mulyana,
3
 terdiri atas dua langkah. pertama, epoche, yaitu menangguhkan atau 

menahan diri dari segala keputusan positif. Menahan diri dalam artian 

menangguhkan dalam pengambilan keputusan, penting artinya agar apa yang 

ditemukan dapat diungkap makna esensialnya. Hal tersebut proses reduksi harus 

dilakukan dengan menaruh dua tanda kurung, artinya proses reduksi sesuai 

dengan apa yang nampak dari pengamatan kebetulan atau aksidental tampil dalam 

pengamatan peneliti sebagai pengamat. Itulah sebabnya ketajaman dan 

kecermatan dalam mengamati sasaran menjadi tanggungjawab secara 

fenomenologis
4
. 

Kedua, ideantion, yakni menemukan esensi realitas yang menjadi sasaran 

pengamatan reduksi objek individulanya, item dari objek pengamatan itu. Oleh 

karena esensi dari pengamatan ini meliputi, karakteristik umum yang dimiliki oleh 

benda-benda atau hal-hal umum yang sejenis. Universal, yaitu mencakup semua 

                                                                                                                                                               
1
 Lexy J Moleong,  Metodoligi Penelitian Kualitatif  (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2012), h. 3  
2
 Rahmat Mulyana, Upaya Guru dan Kepala Sekolah dalam Membina Keimanan dan 

Ketaqwaan Siswa SMU Negeri 10 Kota Bandung, Tesis (Bandung : PPS UPI, 2014), h. 66. 
3
 Ibid., h. 67. 

4
  Ibid, h. 54 
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benda atau hal-hal yang sejenis, kondisi yang dimiliki oleh benda-benda atau hal-

hal tertentu untuk dapat digolongkan dalam jenis yang sama. 

Sebagai pendekatan dalam rumpun kualitatif, langkah-langkah 

fenomenologis tidak terlepas dari ciri-ciri umum yang ditampilkan dalam 

penelitian kualitatif. Sebagaimana di katakan oleh Bodgan dan Taylor yang 

dikutip oleh Mulyana,
5
 bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

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

orang dan pelaku yang diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

kualitatif lebih kepada kata-kata tertulis dari pada angka-angka. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan lebih memusatkan pada ucapan dan tindakan objek penelitian 

serta situasi yang dialami dan dihayati, dengan berpegang pada kekuatan data 

hasil wawancara secara mendalam. 

Melalui metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini lebih diarahkan 

pada latar dan inidividu secara holistik, artinya tidak mengisolasi individu atau 

organisasi kedalam variabel-variabel hipotesis, melainkan memandang sebagai 

suatu keutuhan,
6
 mendasari diri pada latar alamiah atau konteks dari suatu 

keutuhan (entity), sebab keutuhan tidak akan dapat difahami jika dipisahkan dari 

konteksnya. 

Pengamatan, penafsiran dan penyimpulan dari suatu konteks peristiwa 

secara utuh dilakukan atas dasar asumsi bahwa, pertama,  tindakan pengamatan 

mepengaruhi terhadap apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus 

mengambil tempat pada keutuhan untuk keperluan pemahaman. Kedua, konteks 

                                                           
5
 Ibid.   

6
 Lexy J Moleong,  Metodoligi Penelitian, h. 3. 
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sangat menentukan dan menetapkan apakah suatau penemuan mempunyai arti 

bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam 

keseluruhan pengaruh lapangan. Ketiga, sebagai struktur pengaruh kontekstual 

bersifat geterminatif terhadap apa yang dicari.
7
  

Pada pelaksanaanya dilapangan, penelitian mengikuti beberapa tahap, 

yaitu tahap orientasi, eksplorasi dan membercek. Tahap orientasi adalah, tahap 

untuk memperoleh cukup informasi yang dipandang penting untuk ditindak 

lanjuti. Tahap eksplorasi, adalah tahap untuk memperoleh informasi secara 

mendalam, mengenai elemen-elemen yang ditentukan untuk dicari keabsahannya. 

Sedangkan tahap membercek adalah, tahap untuk menginformasikan bahwa 

laporan yang diperoleh melalui subjek penelitian sesuai dengan data yang 

ditampilkan subjek, dengan cara mengoreksi, merubah, dan memperluas data 

tersebut sehingga menampilkan kasus terpercaya. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dimaksud di sini adalah menunjuk pada sasaran 

penelitian. Objek tersebut bersifat menyeluruh, yaitu semua civitas akademika SD 

Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti membagi pada dua jenis data, 

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu 

data-data yang terdapat di tempat penelitian dalam hal ini SD Negeri 2 Tanjungan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  

                                                           
7
 Ibid., h. 7. 
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Dalam praktisnya, peneliti menentukan responden yang terkait langsung 

dengan objek penelitian, yaitu 

1. Kepala sekolah yang secara struktur hirarkis sekolah menduduki pimpinan 

sekolah dalam tataran manajemen, juga Wakil Kepala sekolah baik urusan 

kurikulum maupun kesiswaan. 

2. Guru SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung 

Selatan, yang diantaranya ditetapkan 1 orang guru mata pelajaran PAI yang 

aktif dalam proses pembelajaran di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan jumlah tersebut di 

dasarkan pada hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti, hasil 

wawancara silang dan saran dari kepala SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

3. Siswa, khususnya mereka yang aktif dalam kegiatan, baik kegiatan ekstra 

kurikuler maupun kegiatan lainnya. Pemilihan dan penentuan tersebut 

didasarkan pada saran dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan.  

Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang lain, yang secara 

tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Baik yang 

terdapat buku-buku, majalah, koran maupun yang terdapat dalam situs internet 

atau informasi yang di dapat dari masyarakat sekitar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara 

yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 
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1. Observasi 

Teknik observasi, yaitu merupakan pengamatan terhadap fenomena-

fenomena yang dapat dilihat dengan mata dilokasi penelitian.
8
 Secara intesif 

teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan 

guru atau tenaga pengajar dan kepala sekolah dalam mengembangkan 

kurikulum pembelajaran agama Islam, khususnya dalam pembelajaran mata 

pelajaran PAI di lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan dalam setiap 

aktivias pembelajaran mata pelajaran PAI, baik yang dilakukan di ruangan 

kelas, maupun yang dilaksanakan di luar ruangan. Dalam program tersebut 

dicarikan esensi persoalan yang menjadi fokus penelitian. 

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah obeservasi non 

sistematis, maksudnya tidak menggunakan pedoman baku yang berisi 

sebuah daftar yang mungkin dilakukan oleh para guru, terutama guru 

pendidikan agama Islam, mata pelajaran PAI, kepala sekolah dan wakil 

kepala. Akan tetapi, pengamatan dilakukan secara sepontan dengan cara 

mengamati apa adanya pada saat guru mata pelajaran melakuan proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI), serta mengamati aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh mereka secara keseluruhan, mulai 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran. 

 

2. Wawancara 

Wawancara (interviwe) merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara 
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(interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviwee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
9
 Dalam hal ini 

objek wawancaranya adalah guru pendidikan agama Islam. 

Melalui teknik wawancara data utama yang berupa ucapan, pikiran 

dan tindakan dari tempat atau lokasi penelitian akan mudah diperoleh untuk 

mengetahui apa yang ada dalam pikiran responden.
10

 Itulah sebabnya, salah 

satu cara yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara 

dengan objek penelitian, dengan berpegang pada arah, sasaran dan fokus 

penelitian. 

Untuk menghindari bias penelitian, dalam melakukan penelitian 

peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang disesuaikan dengan 

sumber dan informasi data yang akan digali. Pedoman wawancara tersebut 

bersifat fleksibel, maksudnya sewaktu-waktu dapat berubah seseuai dengan 

perkembangan data di lokasi penelitian dalam hal ini SD Negeri 2 

Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi, 

fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada fokus penelitian yang dikaji, yaitu 

pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan kontekstual di SD 

Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam prakteknya, teknik mendapatkan informasi dengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada pihak SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan, baik kepada kepala sekolah, wakil 

                                                                                                                                                               
8
 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung : Angkasa, 2014) h. 91. 

9
 Moleong, Metode Penelitian, h. 132. 

10
 S Nasution, Metode Pelenilitan Naturalistik Kualitatif  (Bandung : Tarsito, 2014), h. 73 
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kepala sekolah urusan kurikulum, kesiswaan, dan kepada guru pendidikan 

agama Islam, khususnya yang memegang mata pelajaran PAI   

Pelaksanaan wawancara dilakukan baik di lingkungan sekolah, di 

rumah (tempat kediaman kepala sekolah, wakil kepala maupun guru PAI) 

atau dimana saja yang dianggap tepat untuk menggali data agar sesuai 

dengan konteksnya. Sesekali antara peneliti dan responden menyepakati 

waktu dan tempat wawancara, di tempat yang dianggap representatif, seperti 

kantor atau diperpustakaan sekolah, atau dilakukan secara spontanitas, 

dengan cara peneliti meminta penjelasan mengenai susuatu hal yang 

dipandang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Pada saat 

wawancara peneliti merekam dan atau mencatat apa yang dianggap perlu 

dan penting, yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, sebagai data 

penelitian dengan persetujuan dari responden.    

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi, yaitu mempelajari teori-terori atau informasi dari 

buku dan litelatur serta dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini, 

yakni tentang pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

data yang bersifat dokumenter yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang 

bersifat dokumenter yang terdapat di sekolah dapat berupa, arsip-arsip 

sekolah, tulisan-tulisan majalah dinding, foto, atau berupa kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan sekolah, atau berupa data lainya yang terkait 
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dengan penelitian. Dari data dokumenter tersebut, peneliti menanyakan 

tentang apa, siapa, bagaimana dan mengapa dokumen-dokumen tersebut 

dibuat, sehingga dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber data yang kuat 

bagi penelitian. 

 

Kemudian pengumpulan data didasarkan pada petunjuk-petunjuk pada 

penelitian kualitatif, khususnya untuk format studi kasus.  

Orientasi dilakukan mulai dari pengajuan surat ijin penelitian, studi 

pendahuluan ke SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan dengan mencari informasi yang bersifat umum untuk 

menemukan fokus penelitian. Eksplorasi yaitu menggali data dari lapangan 

melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengecekan sejawat 

(member check) yaitu merupakan uji tahap kritis terhadap data sementara yang 

diperoleh di lapangan. Sedangkan tiangulasi adalah, suatu teknik yang ditempuh 

untuk menemukan data lain sebagai pembanding. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, Lincoln 

dan Guba sebagimana dikutif oleh Rohmat Mulyana
11

 mengatakan, ...thet all 

instruments interact with respondents and objects but that only the humane 

instrument is capable in grasping and evaluating the meaning of that differential 

interaction. Oleh sebab itu mengenal diri sendiri pada dasarnya merupakan bagian 

                                                           
11

 Mulyana, Upaya Guru, h. 73.  
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penting dari persiapan peneliti agar benar-benar siap dilapangan, terutama karena 

akan bertindak sebagai instrumen.
12

   

Manusia (peneliti) sebagai instrumen penelitian memiliki beberapa 

kelebihan antara lain : (1) ia akan bersikap responsif terhadap lingkungan dan 

pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan, (2) dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan situasi lapangan penelitian terutama jika ada kenyataan 

ganda, (3) mampu melihat persoalan dalam satu kesatuan dalam konteks suasana, 

keadaan dan perasaan, (4) mampu memproses data secepatnya setelah diperoleh, 

menyusun kembali, merubah arah inkuiri, merubah hipotesis sewaktu ada 

dilapangan, dan mengetes hipotesis tersebut kepada responden.
13

 

F. Analisis Data Penelitian 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data secara induktif. Analisis data induktif merupakan suatu penarikan kesimpulan 

yang umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas pengetahuan tentang hal-hal 

yang khusus (beberapa atau sedikit).  

Analisis  ini, menurut Moleong
14

 digunakan atas dasar pertimbangan : (1) 

proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat 

dalam data, (2) analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-

responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, (3) analisis tersebut 

lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-

keputuasan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada latar lain, dan (4) analisis 

                                                           
12

 Moleong, Metodologi Penelitian, h. 129. 
13

 Ibid., h. 121. 
14

 Moleong, Metodologi Penelitian,  h. 10. 
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induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama, menghitung nilai-nilai secara 

eksplisit, sebagai bagain dari struktur analitik. 

Untuk lebih jelas, peneliti telah menelaah metode analisa datanya sebagai 

berikut  

Metode analisis data adalah suatu proses kategorisasi penataan, manipulasi dan 

peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian. Analisis 

data merupakan proses pencaraian dan penyusunan yang sistematis terhadap hasil 

wawancara, catatan lapangan dan lain-lain yang dikumpulkan agar memudahkan 

peneliti untuk menjelaskan kepada orang lain mengenai apa yang dikemukakan. 

Analisa data ini bertujuan untuk menjadikan data dokumentasi kepada orang lain 

serta meringkas data menghasilkan kesimpulan.
15

 

 Jadi metode analisa data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam 

upaya mengorganisasikan, mengelompokkan dan menyusun data-data yang 

didapat dari hasil observasi, wawancara yang terus dilakukan penganalisaan 

terhadap data tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan dari sebuah penelitian. 

 Dilain pihak, proses berlangsungnya analisis data kualitatif dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Menurut Mattew B. M dan A. M. Huberman reduksi data merupakan 

suatu bentuk-bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

                                                           

 
15

 Hadari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press, 

2001), h. 203. 
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dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
16

 

 

Maka dalam penelitian ini, data yang dapat diperoleh dari informan 

kunci, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Tanjungan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Disusun secara 

sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Begitu data yang diperoleh informan pelengkap disusun 

secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 

2. Penyajian Data 

Dalam hal ini, Mattew B. M dan A. M. Huberman membatasi suatu 

penayajian. Sebagai sekumpulan informan tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.
17

 

 

Jadi data, yang sudah direduksi dan diklarifikasi berdasarkan kelompok 

masalah yang diteliti, sehingga memungkinnya adanya penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah tersusun secara sistematis 

pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan 

pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan 

terhadap kinerja Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

                                                           

 
16

 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 
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prestasi belajar agama Islam di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan. 

3.  Verifikasi / Menarik Kesimpulan 

Menurut B. M A. M. Huberman, verifikasi adalah suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar 

pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan 

intersubjektif”, atau juga upaya-upaya luas dalam untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
18

 

 

Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan validitas. Peneliti 

dalam tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk 

menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus 

diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan 

yang lebih mendalam. 

 

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, 

sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan 

secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Tampilan 

data yang dihasilkan digunakan untuk interpretasi data. 

 

Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan cross chek terhadap sumber lain 

melalui wawancara, pengamatan, dan observasi. 

                                                                                                                                                               

2002), h. 165.  

 
17

 Ibid, h. 16. 
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Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknis analisis data 

kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada 

dilapangan yaitu hasil penelitian yang dipilah-pilah secara sistematis menurut 

kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh semua orang 

                                                                                                                                                               

 
18

 Ibid., h. 19. 


