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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A.  Jenis Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

kualitatif   karena berusaha menjelaskan bagaimana peran   dan keberhasilan 

pembelajaran akidah akhlak dengan strategi pembelajaran aktif. Penelitian 

deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, 

variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan 

apa adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang 

menggejala saat sekarang.
1
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif 

kualitatif. Deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang 

tindakan dan pembicaraan.
2 

Dalam konsep penelitian deskriptif, peneliti melihat 

dan mengamati kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk selanjutnya 

diilustrasikan seperti apa adanya. Kualitatif  berarti kualitas atau makna bukan 

angka (kuantitatif). Dengan demikian jenis metode penelitian ini adalah jenis 

penelitian yang menggambarkan data atau informasi dari sumber data baik 

langsung (informan) maupun tidak langsung (buku, peraturan, dsb). 

Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap 

implementasi strategi pembelajaran aktif   pada mata pelajaran akidah akhlak 

                                                           
1
 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar penelitian Ilmiah, ( Bandung : CV. Pustaka 

Setia, 2001), h. 89 
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yang berlangsung pada objek penelitian, terhadap prestasi belajar peserta didik. 

Dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  pelaksanaan 

pembelajaran pada objek yang diteliti. Oleh karena itu deskriptif kualitatif 

difokuskan pada permasalahan penelitian yang diterapkan atas dasar fakta dan 

dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

 

B.  Sumber Data 

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau 

angka. Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolah 

yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. 

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

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

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

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa 

berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan 

dokumentasi, maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data, 

sedang isi catatan sebagai subjek penelitian atau variabel penelitian.
3
 

                                                                                                                                                                      
2
 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 

2000), h 156 
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006),  h. 129 



62 

 

 

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder. Menurut Winarno Surakhmat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“data primer artinya data yang dianggap sebagai data utama dalam 

penelitian yang sumbernya merupakan sumber primer yang diperoleh 

langsung dari responden. Sedangkan  data sekunder adalah data pelengkap 

yang berfungsi melengkapi data primer yang biasanya didapatkan dari data 

yang telah ada baik berupa dokumentasi baik itu buku, majalah, monografi, 

jurnal ilmiah yang tidak diterbitkan, artikel dari internet, surat kabar, dan 

lain-lain atau sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian. 

Data sekunder digunakan sebagai bahan rujukan, pendukung, dan sebagai 

dasar yang berguna untuk membantu menjelaskan peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja dan iklim organisasi sebagai sumber 

obyektif.
4
 

Jadi subjek merupakan sesuatu yang posisinya sangat penting, karena 

pada subjek itulah terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh 

peneliti.  Adapun yang akan dijadikan subyek atau sumber data  dalam penelitian  

ini adalah kepala sekolah dan dewan guru. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang kompetensi supervisi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja  guru di MIN 2 Tanggamus. 

Berdasarkan uraian di atas, maka data-data yang dihasilkan dapat 

diklasifikasikan kedalam 2 kelompok data, yaitu 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber data berupa 

wawancara terhadap  kepala madrasah, guru akidah akhlak dan peserta atau 

juga dari hasil dokumentasi berupa arsip, dll. 

                                                           
4
 Winarno Surakhmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 134 
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2. Data sekunder yaitu data yang  berasal dari hasil observasi, misalnya data 

mengenai keadaan geografis, dll.  

C.  Defenisi Operasional variable 

Strategi pembelajaran jigsaw merupakan strategi pembelajaran yang 

penekanannya pada kegiatan belajar kelompok. Pada strategi jigsaw terdapat dua 

kelompok yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Proses kinerja strategi 

pembelajaran  jigsaw  adalah  setelah  membagi  kelompok  sesuai  topik  yang 

dibahas, kemudian menugaskan anggota kelompok asal yang mendapatkan topik 

materi yang sama membahas pada kelompok ahli untuk mendapatkan hasil 

pemahaman tentang materi yang dibahas. Setelah anggota yang ditugaskna 

mendapatkan hasil, maka anggota tersebut kembali kekelompok asal untuk 

menyampaikan hasil yang di dapat dari kelompok ahli. 

Strategi pembelajaran debat aktif adalah strategi yang penekanannya pada 

kerja kelompok. Strategi ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pro dan 

kelompok kontra. Proses kinerjanya yaitu diantara dua kelompok sama-sama 

mempersiapkan argumen-argumen untuk mempertahankan kelompoknya pada 

saat debat berlangsung. 

Strategi pembelajaran card sort adalah strategi yang penekannanya pada 

pemahaman peserta didik dalam mencari kartu dengan katagori yang sama 

selanjutnya dipresentasikan ke depan kelas. 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil akhir 

peserta didik dalam penerimaan materi pembelajaran dari pendidik, dan 



64 

 

 

keberhasilan dan keberartian pembelajaran pada peserta didik   dan kebutuhan 

peserta didik. Prestasi belajar peserta didik atau hasil kerja yang dilakukan oleh 

seorang peserta didik berdasarkan kemampuan dan kemauannya dalam 

melaksanakan aktivitas belajar yang dibebankan kepada kepadanya yang dapat 

diamati hasil belajarnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prestasi belajar 

dengan indikator sebagai berikut : 

1. Kemampuan  yang  dimiliki  peserta  didik  setelah  menerima  pengalaman 

belajarnya. 

2. Aspek  kognitif    yang  berkaitan  dengan  prestasi  belajar  intelektual,  baik 

pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi dan analisisnya. 

3. Aspek   afektif   yang   berhubungan   dengan   perasaannya,   baik   perasaan 

menerima atau menolak. 

4. Aspek psikomotor yang  berkaitan dengan ketrampilan gerak  dasar untuk 

dikembangkan atau gerak secara komplek. 

Untuk mengukur implementasi strategi pembelajaran aktif    dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, maka perlu diamati, dinilai 

kemempuannya, keaktifan peserta didik dan tingkah laku peserta didik dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat 
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disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Metode 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, Interview dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi secara umum diartikan sebagai penghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek 

pengamatan.
5 

Observasi sering   juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam 

pengertian psikologis, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatianterhadap suatu objek dengan 

menggunkana seluruh alat indra.
6
 

Dari pendapat diatas observasi dapat disimpulkan  adalah suatu teknik 

yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara cermat dan teliti 

dengan  menggunakan seluruh  indra.  Pedoman  observasi  digunakan  untuk 

mengamati sikap siswa dalam interaksi pelajaran akidah akhlak. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa 

dan  guru  selama  pembelajaran  akidah  akhlak  berlangsung. Data  aktivitas 

siswa diperoleh dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 

sedangkan aktivitas guru diamati   oleh guru mitra menggunakan lembar 

                                                           
5
 Sobri Sutikno, Menggagas Pembelajaran Efektif Bermakna, (Mataram : Penerbit : 

NTP Press, 2007), h. 91 
6
 Suharsimi Arikunto, Op Cit, h 156 
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observasi aktivitas guru. 

Observasi yang yang digunakan penulis untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif,  pada  mata  pelajaran  akidah  akhlak  di  MIN 2 Tanggamus 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

2. Interview 

Menurut Kartini Kartono interview adalah “ suatu percakapan yang 

diarahkan  pada  suatu  tertentu,  ini  merupakan  proses  Tanya  jawab  lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.”
7

 

Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  interview  adalah  suatu 

proses Tanya jawab lisan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan 

dan pelaksanaannya secara berhadap-hadapan antara dua orang atau  lebih.  

Jenis  interview  yang  dipakai  adalah  jenis  interview  bebas terpimpin, dimana 

“ dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka  

pertanyaan-pertanyaan (framework of  question) untuk disajikan,  tetapi  cara  

bagaimana  pertanyaan-pertanyaan  itu  disajikan  dan irama  (timing)  interview  

sama  sekali  diserahkan  kepada  kebijaksanaan interviewer.” 
8
 

Dalam hal  ini interview penulis tunjukan kepada guru, kepala sekolah 

dan peserta didik di MIN 2 Tanggamus Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus. 

                                                           
7
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Risearch Sosial, ( Bandung: Alumni, 1986),Cet-

V, h 123 
8
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 207 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,   prestasi belajar, 

notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.
9
 

Jadi yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data yang 

diliat dalam catatan, buku- buku, dan sebagainya, metode ini penulis gunakan 

untuk  mendapatkan  profil  sekolah  dan  hal  lain  yang  diperlukan  dalam 

penulisan ini. 

E.  Teknik Analisis Data 

Data  yang diperoleh baik  langsung maupun tidak langsung kemudian 

dianalisis, dinilai, dievaluasi secara kualitatif. Artinya data yang sudah 

disistemisasi dan diolah kemudian diinterprestasikan atau diberi makna sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam analisis data, maka langkah-langkah yang 

diambil adalah reduksi data, display, verifikasi dan menarik kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi  data  adalah  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. 

Reduksi data pada situasi sosial dalam penelitian ini difokuskan pada pendidik 

dan peserta didik dalam implementasi strategi pembelajaran aktif dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang berlangsung di MIN 2 

Tanggamus Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 
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2. Display Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

yaitu proses ini dilakukan dengan jalan membuat teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data akan memudahkan dalam memahami apa  yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan 

Dalam tahapan ini merupakan jawaban awal yang bersifat sementara, data 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti, begitu pula sebaliknya. Dengan 

demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan  

dalam  penelitian.  Metode  ini  digunakan  untuk  menganalisa tentang  

implementasi  strategi  pembelajaran  aktif  dalam  meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik MIN 2 Tanggamus Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

                                                                                                                                                                      
9
 Suharsimi Arikunto, Op Cit, h 135 




