
48 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan 

kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk memperoleh 

kebenaran yang dilakukan oleh para filosof, peneliti maupun oleh para praktisi 

tersebut menggunakan beberapa pendekatan penelitian.  

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

memahami fenomena tentang apa saja yang terjadi dan dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang 

diteliti secara holistic dan dengan cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa.1 

Pada dasarnya, Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara alami, melalui 

pengumpulan data dan latar belakang alami. 

 

 

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2015), h. 6     
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2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu 

penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau 

dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat 

sekedar mengungkapkan fakta (fact finding).2 

Jadi yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif, adalah penelitian 

yang menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh peneliti dengan 

banyak menggunakan kata-kata yang merupakan pemaparan dari data-data tang 

diperoleh peneliti yang berkaitan dengan pembahasan dari isi penelitian. 

 

B. Sumber Data 

      Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data-data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu.3 

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

                                                           
2Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 11   
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), Edisi VI,  h. 136. 
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dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang peneliti harapkan.4  

Dengan pengambilan sampel sumber data yang dipilih secara purposive 

sampling, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam 

masalah tersebut.  

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala 

sebagaimana adanya berupa perkataan, ucapan dan pendapat para dewan guru 

yang mengajar, staf Tata Usaha dan juga peserta didik. 

     Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Sumber data primer yaitu :  

a. Peserta didik kelas VIII  

     Adapun alasan dipilihnya peserta didik kelas VIII sebagai subyek 

penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa peserta didik kelas VIII 

berada pada posisi pertengahan, tingkat adaptasi yang stabil. Hal ini 

dikarenakan kelas VIII masih dalam taraf penyesuaian diri, masa transisi 

terhadap lingkungan dan proses belajar. Sedangkan kelas IX sedang 

persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN), dikhawatirkan akan menggagu 

aktivitas  belajar.     

 

                                                           
4 Sugiyono, Op.Cit., h. 30. 
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2. Sumber data sekunder yaitu :  

a. Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

b. Wali Kelas  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

     Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-

teknik pengumpulan data  yang sesuai.  Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan 

metode : 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan  sistematik dan 

terarah mengenai fenomena-fenomena  yang akan diselidiki baik secara 

langsung maupun tidak langsung”.5 

 Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan 

yaitu dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

a. Observasi  terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara 

sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 

b. Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi”.6 

                                                           
5Suharsimi Arikunto, Op.Cit  h. 136. 
6Sugiyono, Op.Cit, h. 205. 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan, 

dimana peneliti turut  ambil bagian dalam  kehidupan orang yang diobservasi. 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan siswa 

kelas VIII MTs Swasta Nurul Ulum Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu yang tinggal di pondok pesantren dan juga keadaan siswa yang 

tinggal di rumah. 

2. Metode Interview 

 Interview adalah “suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri”.7 

 Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview 

dapat dibagi atas tiga:  

a. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

b. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara di mana 

interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 

dari fokus penelitian dan interviewer.  

                                                           
7Kartini Kartono, Pengaruh Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 2006), h. 171. 
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c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.8 

 Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terpimpin yaitu 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

 Metode ini digunakan untuk mewawancari langsung guru Akidah 

Akhlak yang mengajar di MTs Swasta Nurul Ulum Kecamatan Gadingrejo 

tentang kondisi siswa yang tinggal di pondok pesantren dan juga keadaan siswa 

yang tinggal di rumah. 

3. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan  data dengan  cara 

mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 

dokumentasi adalah  “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, majalah,  prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya.9 

 Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui sejarah berdirinya 

madrasah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan peserta 

didik, keadaan sarana dan prasarana yang ada, selain itu yang menjadi pokok 

                                                           
8Cholid Narbuko dan Abu Ahamad, Metodologi Penelitian,  (Jakarta  : Bumi Aksara, 2007), h. 

83-85. 
9Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 202. 
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penelitian adalah dokumnetasi nilai ulangan/evaluasi atau leger nilai Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak yang didokemntasikan oleh guru maupuan Wali 

Kelas.  

 

D. Metode Analisa Data 

       Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu.  

Menurut Fred M. Kerlinger, analisis data adalah suatu proses kategorisasi, 

penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi 

pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan 

penyusunan yang sistematis terhadap hasil-hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

lain-lain yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan kepada 

orang lain mengenai apa yang telah ditemukan. Analisis data ini bertujuan untuk 

menjadikan data dikomunikasikan kepada orang lain, serta meringkas data 

menghasilkan kesimpulan.10 

 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, 

diedit dengan tujuan untuk meneliti ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran data, 

kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah 

dan kebutuhan penelitian.  

Menurut Asyari, secara umum, ada empat langkah yang dilakukan dalam 

kegiatan analisis data, yaitu editing merupakan pengecekan data atau bahan-bahan 

yang dikumpulkan untuk mengurangi kesalahan; kategorisasi/klasifikasi yaitu 

                                                           
10Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas 

Press, 2011), h. 230  
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penggolongan-penggolongan data dalam bentuk pola kedudukan, dan untuk melihat 

kedudukan masing-masing fenomena-fenomena dalam keseluruhan ; tabulasi yaitu 

merumuskan data ke dalam bentuk tabel atau grafik, statistik, dan  sebagainya  dan 

interpretasi yaitu menafsirkan data untuk mencari arti yang lebih luas dari hasil 

penelitian. Dengan menganalisis data ini, maka berbagai catatan lapangan, hasil 

wawancara, dan bahan-bahan yang lain akan dapat disusun secara sistematis sehingga  

peneliti  dapat  lebih  memahami  data  tersebut  dan  dapat mengomunikasikannya 

kepada pihak lain.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data 

mengalir, kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian dan 

kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data atau reduksi data, penyajian 

data, dan menarik kesimpulan. 

Reduksi data, termasuk kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat 

membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya. 

Tumpukan data yang didapatkan di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, 

kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian. 

Sajian data, merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari  data 

yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. 

Untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan sebagainya.  

Menarik kesimpulan, merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, 

baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir.  Kesimpulan sementara ini 

dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang 
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berlangsung dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data penelitian 

dianalisis.  


