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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain 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

1 M. Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar penelitian Ilmiah, ( Bandung : CV. Pustaka
Setia, 2001), h. 89.

2 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000), h. 156
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implementasi strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran akidah akhlak

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. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di MIN Lampung Utara, dan waktu

pelaksanaannya di mulai dari tahun 2015 sampai tahun pelajaran 2016.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini pemilihan narasumber dilakukan

menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pemilihan

siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi, dan

dalam penelitian ini informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar

memahami tentang Kinerja Tenaga Kependidikan pada Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Kabupaten Lampung Utara, sehingga mampu memberikan data secara

maksimal, sebagai langkah pertama penulis memiliki key informan yaitu orang

yang paling berkompeten pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Lampung

Utara yaitu Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan yang

menjadi informan yaitu seluruh Tenaga Kependidikan sebagai Operator di
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Madrasah Masing-masing, mulai dari MIN 1 Lampung Utara, MIN 3 Lampung

Utara, sampai MIN 7 Lampung Utara.

Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini

adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan

yang orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukan. Data diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang

dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data

melalui wawancara. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat

sebagai Operator di Madrasah dan Kepala Madrasah sebagai Atasan

langsung Tenaga Kependidikan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber

yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan dokumen, buku-

buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karaangan ilmiah, catatan

kuliah, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan Kinerja Tenaga

Kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kabupaten Lampung

Utara.



55

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek

darimana data diperoleh.
3

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti berhasil

kumpulkan di antaranya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 83 orang

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Pendidik = 60 Orang Guru

2. Tenaga Kependidikan = 23 Orang Staff

dari jumlah yang ada maka yang di rinci kembali jumlah guru yang sudah

sertifikasi adalah 39 orang, dan belum sertifikasi adalah 21 orang.

Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lampung Utara adalah sebagai

berikut :

1. Jumlah Rombel = 47 Rombel

2. Jumlah rata-rata Perrombel = 40 Siswa

3. Jumlah Total = 1880 Siswa

D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau

keterangan-keterangan atau karakteristikkarakteristik sebagian atau elemen yang

akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan dapat dilakukan

dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengumpulan data yang ada di

lapangan penulis menggunakan beberapa metode adalah sebagai berikut  :

1. Observasi

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka
Cipta, 1993 ), h. 114
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Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang

dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan

observasi partisipaan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap,

tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang

nampak. 4

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan

(life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen

berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung,

film dan lain-lain.

3. Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan pertemua dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan

makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui

proses penilaian kinerja pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung

Selatan.

4. Trianggulasi (gabungan)

4 Sugiono.Metode Penelitian Manajemen.Bandung.Alfabet.2015. Halm.
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Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang

telah ada, maka sebenarnya penelitian mengumpulkan data sekaligus

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan

berbagai sumber data. Tujuan dari trigulasi bukan untuk mencari

kebenaran  tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah yang dilakukan beberapa cara

sebagai  berikut5 :

1. Pemeriksaan data (editing), adalah mengoreksi apakah data yang

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan

dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar peertanyaan

yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Editing bertujuan untuk

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar

pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Editing

merupkan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai

menghimpun data lapangan.

2. Penandaan data (coding) adalah memberi catatan atau tanda yang

menyatakan jenis sumber data (buku literatur, undang-undang, dokumen)

pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan

5 Wagianto, Implementasi Fungsi Lembaga  Arbritase syariah Dalam Penyelesaian
sengketa perbankan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang  (Analisis dan perspektif  UU
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masalah. Coding maksudnya adalah data yang diedit diberi identitas

sehingga memiliki arti tertentu pada saat analisis. Coding merupakan

kegiatan mengklasifikasi jawaban-jawaban darri data lapangan dalam

penelitian Kinerja Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Lampung Utara.

3. Rekontruksi data (reconstructing) adalah menyusun ulang data secara

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.

4. Sistematis data (systematizing) adalah menempatkan data menurut rangka

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika data dapat

diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan

diberi tanda menurut klasifikasi data da urutan masalah.

E. Tekhnik Analisisi Data

Menurut Bogdan, yang dikutip oleh sugiono menyatakan bahwa  “ Data

analisys is the process of systematically searching and arranging the interview

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your

own undestanding of them and to enable you to present what you have discovered

to others” (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya kepada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum),(Bandar  Lampung : LP2M  IAIN  Raden Intan
Lampung,2015) h.93-96
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memilih man ayang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan

yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan

data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang

lain.6

Untuk mengelola dan menganalisis data, peneliti menggunakan analisis

deskriptif kualitaif dari Bogdan, meliputi :

1. Proses Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Dalam hal ini Nasution yang dikutip sugiono menyatakan analisis telah

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke

lapangan  dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam

penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis sebelum dilapangan

6 Sugiono. Metode Penelitian Manajemen.Bandung.Alfabet.2015. Halm. 402
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Dalam melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan.

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data

sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun

demikian fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang

setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

b. Analisis selama dilapangan dengan model miles dan Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh dilapangan

selama penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik

seperti komputer mini dengan memberi kode pada aspek –aspek

tertentu.



61

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Dengan

mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan k erja selajutnya berdasarkan pada yang

telah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selajutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verification (conclusion drawing)

Verifikasi (penarikan kesimpulan) kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya.tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan diawal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan menumpulkan data

maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa

hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa

kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil
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akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan

keabsahan data, yaitu7:

1. Credibility (validitas internal) yakni apakah proses dan hasil penelitian

dapat diterima atau dipercaya. Untuk dapat diterima atau dipercaya maka

menggunakan triangulasi sumber, trianggulasi  teknik dan trianggulasi

waktu. Triangulasi sumber yaitu diperoleh melalui beberapa sumber atau

informan pada penelitian ini yaitu dari Kepala Kantor, Kasi, Kasubag dan

staff.  Triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan pengecekan dengan

wawancara pada informan sehingga ditemukan suatu kepastian datanya,

pengulangan dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung

penyusunan laporan. Triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data dengan

memperhatikan waktu dalam pengumpulan data sehingga data yang

ditemukan kepastian data.

2. Transferability (validitas eksternal) yakni hasil penelitian ini dapat

diterapkan pada situasi yang lain jika dalam penelitian lain terdapat

kesamaan, sehingga mempermudah dan memperluas pembahasan

permasalahan.

3. Dependability (reabilitas) yakni data yang telah didapat telah sesuai

dengan yang diharapkan, sehingga peneliti dapat melanjutkan dalam

proses pembuatan tesis.

7 http://ariexsdelpotro.blogspot.co.id/2011/05/contoh-prosedur-dalam-Penelitian.html,
(diakses 23 Desember 2016, Jam 10.20 Wib)
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4. Confirmability (obyektivitas) yakni data yang didapat di lapangan

dikumpulkan dan dicantumkan dalam pembuatan tesis sesuai dengan fakta

dan data di lapangan.


