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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Ciri-ciri penelitian yang 

dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Tatanan alami merupakan sumber daya yang bersifat langsung dan peneliti sendiri

menjadi instrument kunci (subjek penelitian).

2. Bersifat mendefinisikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh

peneliti dengan menunjukan bukti-buktinya.

3. Penelitian kualitatif memperdulikan proses, bukan hasil atau produk.

4. Analisis datanya bersikap induktif. Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari

bukti-bukti untuk pengujian hipotesis. Akan tetapi peneliti berangkat dari

lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap

fenomena, dan berdasarkan hasil penelaahan itu kemudian merumuskan teori. Jadi

penelitian kualitatif bersifat dari bawah ke atas (bottom up) tidak seperti penelitian

kualitatif bersifat dari atas kebawah (top down). Oleh karena itu dalam penelitian

kualitatuf, teori yang dirumuskan disebut dengan teori yang diangkat dari dasar

atau grounded theory.

5. Peneliti berangkat ke lapangan tanpa pegangan atau perencanaan. Sebab bila

demikian maka data yang dikumpulkan menjadi tidak terencana dan tidak

terorganisir. Untuk itu sebagai pegangan peneliti dalam mengumpulkan data dari

lapangan, penelitian memiliki kerangka kerja atau kerangka acuan yang bersifat

asumsi teoritis sebagai pengorganisir kegiatan pengumpulan data.

6. Satu keberhasilan dalam penelitian kualitatif adalah keikutsertaan peneliti dalam

satu proses atau interaksi dengan tatanan (setting) yang menjadi obyek

penelitiannya.
1
 Sebagaimana dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif,

“instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti.”
2
 Maka dalam

1
Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, 1992), h. 160-162. 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 400. 
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penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, yang 

dibantu dengan menggunakan alat-alat pedoman wawancara, observasi serta 

sarana dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan 

fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti 

berupaya mendeskripsikan program pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah 

dalam pengembangan suasana keagamaan pada SD N Sukanegara Tanjung Bintang Lampung 

Selatan. 

Tujuan penelitian deskripsi adalah untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena lainnya.
3
 Fuchan menjelaskan bahwa penelitian deskritif adalah penelitian 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian 

dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang 

diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesa sebagaimana yang terdapat pada 

penelitian eksperimen.
4
 

Suharsini Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskripyif: “ jika peneliti 

ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu 

menjelaskan peristiwa atau sesuatu.”
5
 

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-

kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, 

melainkan dengan memberikan paparan atau penggamabran mengenai situasi atau kondisi 

yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
6
 Pemaparannya harus dilakukan secara pobjektif 

agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sprandley 

dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat 

                                                           
3
Sukmadinata, Metode Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 447. 

4
Fuchan A, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 447. 

5
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 

25. 
6
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendiidkan Cet. 2, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 39. 
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(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
7
 Penulis 

mengambil lokasi penelitian di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

Dalam penelitian ini peneliti memasuki situasi sosial berupa lembaga pendidikan, dan 

melakukan observasi serta wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah purposive 

sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimabangan tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar.
8
 Karena 

dalam penelitian ini peneliti memasuki situasi sosial berupa lembaga pendidikan, dan 

melakukan observasi serta wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial tersebut, maka penentuan sumber data dilakukan secara purposive. 

Teknik pengambilan sampel sebagai sumber data pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, karena sumber data yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin sumber data tersebut sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sedang penentuan 

sampelnya tidak didasarkan perhitungan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk 

mendapatkan informasi yang maksimun tentang objek penelitian.
9
Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
10

 

Dari 137 peserta didik yang menjadi sampel peneliti ada 6 orang, peneliti mengambil 

sampel satu orang setiap masing-masing kelas nya. 3 terdiri dari laki-laki dan 3 perempuan. 

Untuk mempermudah, peneliti membuat bagan sebagai berikut: 

Tabel 1 

Metode Teknik Sampling Peserta Didik SD N 3 Sukanegara 

 

No Nama Jenis Kelamin Kelas 

1 Dewi Purwati Perempuan I (Satu) 

2 Ramadania Syifa Perempuan II (Dua) 

3 Herman Irawan Laki-laki III (Tiga) 

4 Randika Adi Pratama Laki-laki IV (Empat) 

5 Arsita Amelia Perempuan V (Lima) 

6 M. Dani Ahmadi Laki-laki VI (Enam) 

                                                           
7
Sugiono, Op.Cit., h. 297.  

8
Ibid, h. 300. 

9
Ibid, h. 301. 

10
Ibid, h. 308. 
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Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari peserta 

didik SDN 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. Dari 6 peserta didik yang 

menjadi sampel, 3 di antaranya perempuan dan 3 lainnya laki-laki dari masing-masing kelas. 

Peserta didik kelas I (satu) atas nama Dewi Purwati, kelas II (dua) atas nama Ramadania 

Syifa, kelas III (Tiga) atas nama Herman Irawan, kelas VI (empat) Randika Adi Pratama, 

kelas V (lima) atas nama Arsita Amelia, sedangkan kelas tertinggi yaitu kelas VI (enam) atas 

nama M. Dani Ahmadani. Dari ke enam peserta didik tersebut yang peneliti jadikan sampel, 

peneliti mewawancarai dengan melayangkan beberapa pertanyaan dengan cara pendekatan 

kepada masing-masing peserta tersebut satu persatu dengan waktu dan tempat yang berbeda-

beda sesuai dengan pertanyaan kegiatan peserta didik mengenai suasana keagamaan yang ada 

disekolah SDN 3 Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, settingnya di SD N 3 Sukanegara 

Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta 

siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala sekolah SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatansebagai 

pimpinan dan pengambilan kebijakan serta yang bertanggung jawab disekolah 

tersebut. 

2. Guru PAI SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

3. Dewan Guru SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

4. Para siswa-siswi yang terlibat dalam kegiatan program penegmabnagan suasana 

keagamaan di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

5. Pegawai TU SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data sevuah penelitian, instrumen/alat pengumpulan data menentukan kualitas data 

yang dikumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitiannya. Instrumen 

penelitian sangat erat hubungannya dengan seluruh unsur (elemen) penelitian, terutama sekali 

metode. Agar data yang dibutuhkan dalam openelitian ini dapat diperoleh sesuai dengan 

tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Metode Observasi atau Pengamatan 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tambak pada objek penelitian.
11

 Gejala atau fenomena yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini terlihat dan diamati dengan cermat dan teliti sehingga hasil 

dari penelitian yang ada, dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingkan dengan tehnik wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuisioner selalu 

berkomunikasi dengan personil yang di anggap dapat memberikan informasi yang di 

inginkan, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga ojek-ojek alam yang lain. Dan 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
12

 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari, orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dan penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya dalam hal program pengembangan pendidikan agama Islam dalam 

suasana keagamaan di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. Sehingga 

observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipan, karena sifat khasnya, yakni 

memanfaatkan sebagik mungkin hubungan antara peneliti dan para informan dalam hal ini, 

karena selama ini peneliti telah menjalin hubungan yang cukup intens dengan komunitas 

sekolah tersebut. Dan menggunakan observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya 

menggunakan ramb-rambu pengamatan.
13

 

Dengan menggunakan observasi tak berstuktur, peneliti dapat melakukan pengamatan 

bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan. 

Melalui tekhnik ini, peneliti mengharapkan dapat menjaga bahkan mengembangkan raport 

tersebut demi kepentingan penelitian.
14

 

                                                           
11

Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 

129. 
12

Sugiono, Op.Cit., h. 203. 
13

Ibid,h. 313. 
14

FX Sri Sadewo dalam Burhan Bungin, Model Analisis Etnografi dalam Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 178. 
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Metode observasi digunakan untuk mengambil data tentang : (1) pelaksanaan program 

pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah, (2) komitmen dan partisipasi kepala 

sekolah dan guru guru SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan, (3) pengaruh 

program pengembangan pendidikan agama Islam terhadap pembiasaan suasana keagamaan. 

2. Metode Interview atau wawancara 

Yang dimaksud dengan wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai suatu 

proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orsng saling berhadap-

hadapan secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang berlangsung 

tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun manifest.
15

 

Jadi wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan 

beebrapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian, dengan 

saling bertatap muka dan dapat mendengar secara langsung dengan pihak yang diwawancarai 

jika pertanyaannya secara lisan, jika wawancaranya secara tertulis menggunakan angket. 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak di ajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya. Metode ini digunakan untu mendapatkan data tantang 

tingkat komitmen PAI terhadap program pengembangan pendidikan agama Islam dalam 

rangka mengembangkan pembiasaan suasana keagamaan, wawasan guru PAI tentang suasana 

keagamaan, wawasan kepala sekolah tentang pentingnya suasana keagamaan disekolah, 

kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mendukung program pengembangan pendidikan 

agama Islam dalam rangka penciptaan suasana keagamaan di sekolah. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.
16

 

Sedangkan menurut Kumtjoroningrat, dokumentasi adalah merupakan data verbal yang 

berbentuk tulisan menumen, artifeck, foto tape dan lain-lain.
17

 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan-kebiajakan kepala sekolah yang mendukung pengembangan pendidikan 

                                                           
15

Marzuki, Metodologi Reseach, (Yogyakarta, BPFE, 1996), h. 129. 
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 

107. 
17

Kuntjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 46. 
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agama Islam, struktur organisasi, keadaan pendidik, staf administrasi, sarana dan prasarana 

yang ada di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

Tabel 2 

Metode Pengumpulan Data 

 

No Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpul 

Data 

1 Gambaran Umum SD N 3 Sukanegara Kepala Sekolah Dokumentasi 

2 Wawancara Kepala Sekolah tentang 

pentingnya pengembangan 

pembiasaan suasana keagamaan 

disekolah 

Kepala Sekolah Wawancara 

3 Kebijakan-kebiajakan Kepala Sekolah 

yang mendukung program 

pengembangan PAI dalam rangka 

pengembangan suasana keagamaan 

disekolah 

Kepala Sekolah Wawancara dan 

Dokumentasi 

4 Tingkat partisipasi Kepala Sekolah 

dalam pengembangan pembiasaan 

suasana keagamaan 

Kepala Sekolah Wawancara dan 

Observasi 

5 Wawasan Guru PAI tentang 

pembiasaan suasana keagamaan 

Guru PAI Wawancara 

6 Tingkat komitmen Guru PAI terhadap 

program pengembangan PAI dalam 

rangka pembiasaan suasana 

keagamaan 

Guru PAI Wawancara dan 

Observasi 

7 Program pengembangan PAI terhadap 

program pengembangan PAI dalam 

rangka pembiasaan suasana keagmaan 

di sekolah 

Guru PAI Wawancara dan 

Observasi 

8 Tingkat partisipasi guru bidang studi 

tentang pentingnya pengembangan 

suasana keagamaan disekolah 

Guru Bidang Studi Angket dan 

Observasi 
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9 Tingkat partisipasi siswa dalam 

mengikuti program pengembangan 

PAI di sekolah 

Siswa Angket dan 

Observasi 

10 Tanggapan atau kesan siswa terhadap 

pengembangan PAI dalam rangka 

pembiasaan suasana keagamaan 

Siswa Wawancara 

11 Pengaruh program pengembangan 

PAI terhadap perubahan tingkah laku 

siswa. 

Siswa Observasi 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
18

 

Usaha menyelidiki dan menyusun data yang terkumpul kemudian diolah dan 

disimpulkan merupakan usaha kongkrit untuk membuat data itu bicara, sebab berapapun 

besarnya jumlah dan tingginya nilai data yang dikumpulkan, apabila tidak disusun dalam satu 

organisasi dan tidak sistematik yang baik maka data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi akan tetap menjadi data yang tidak bermakna 

dan tidak mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat proses pengumpulan 

data berlangsung. Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen (1992) 

mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan.
19

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian 

dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung dari awal 

sampai akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. 

                                                           
18

Sugiono, Loc.Cit, h.335. 
19

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209. 
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2. 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. 

3. Verifikasi atau Menarik Kesimpulan 

Verifikasi merupakasn satu bagian kegiatan dan 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, dikelompokan yang telah terbentuk, kemudian melaporkan 

hasil penelitian secara lengkap. 

 Pada bagian kahir, data di analisa secara kualitatif yang didialogkan dengan teori dan 

konsep yang telah disajikan pada bab landasan teori serta diinterprestasikan dengan tetap 

menunjuk pada data primer yang diperoleh dilapangan. Data yang telah diperoleh dari 

lapangan, di analisis secara interpretative yang merupakan upaya untuk menjelaskan dan 

membandingkan teori yang telah diseleksi dengan data yang sudah diolah. 

 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutrisno Hadi: “Cara berfikir induktif adalah 

proses analisis yang bertitik tolak dari hal-hal khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat 

umum”.
20

 Maksudnya dengan melalui berbagai proses pengolahan data yang diperoleh, 

barulah penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

mendialogkan dengan teori yang ada. 

 

                                                           
20

Moersalah dan Moesanef, Pedoman Penyususnan Karya Ilmiah, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 44. 




