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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

  Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu dengan 

langkah-langkah sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis 

yang dilakukan dalam proses penelitian.
1
Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 

dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru 

dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
2
 

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses penelitian untuk mendapatkan 

fakta-fakta baru dan prinsip-prinsip baru sehingga penelitian yang diinginkan dapat 

tercapai. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Disebut penelitian kualitatif 

karena sumber data utama berupa kata-kata atau tindakan dari orang-orang yang 

diwawancarai, pengamatan/observasi, dan pemanfaatan dokumentasi. 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksdukan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

                                                           
1
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2
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1. 
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persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, melalui pendeskripsian 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

C. Metode Penentuan Subyek 

 Penentuan subyek dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan 

shalat dhuha di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung adalah : 

a. Guru Koordinator keagamaan 

b. Guru/Wakil Kesiswaan 

c. Peserta didik Madrasah Aliyah 

 Dalam penelitian ini diambil dari peserta didik yang telah mengikuti kegiatan 

shalat dhuha cukup lama, dan penelitian ini merupakan penelitian sampel dan 

populasi. Karena ini merupakan sampel dari populasi peserta didik Madrasah Aliyah 

Al-Hikmah Bandar Lampung. 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan darimana data dapat diperoleh untuk diolah, oleh 

karena itu yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik di 

Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

 Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, 

mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, 

kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa 

waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi. Observasi adalah tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai dengan 

catatan-catatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.
3
 Metode ini penulis 

gunakan sebagai metode pokok, yang digunakan untuk mencari data berdasarkan 

fenomena yang terjadi di lapangan. Jenis observasi yang penulis gunakan yaitu 

observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah jika orang yang 

mengadakan observasi tidak turut ambil bagian dalam peri kehidupan orang yang 

diobservasi. 

 Dengan metode ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung bagaimana 

pelaksanaan shalat dhuha terhadap kecerdasan spiritual peserta didik di Madrasah 

Aliyah Bandar Lampung, guna mendapatkan info lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

Shalat Dhuha tersebut. 

                                                           
3
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Rineka Cipta, 2011), h. 104 
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b. Interview 

 Metode interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menanyakan langsung kepada informan, seseorang yang memiliki otoritas atau 

seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.
4
 

 Dalam kesempatan ini pula bahwa interview adalah suatu proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat 

melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendirinya. Suaranya 

merupakan alat pengumpul data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial 

yang terpendam (laten) maupun yang memanifestasi.
5
 Dalam melakukan wawancara 

ada dua prosedur yaitu : 

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses wawancara 

dimana interview tidak sengaja mengarah tanya jawab pada pokok-pokok 

persoalan dari fokus penelitian. 

b. Wawancara terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin, jadi dalam wawancara hanya memuat pokok-pokok 

masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi pewawancara apabila menyimpang dari pokok persoalan 

yang akan dibahas.
6
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 Dalam penelitian ini, digunakan bebas terpimpin yaitu pada saat tanya jawab, 

penulis berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan dan kepada 

responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan argumentasinya. 

Interview ini ditujukan kepada santri untuk memperoleh data mengenai prinsip-

prinsip dan pendekatan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan proses 

pelaksanaan sholat dhuha dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual di MA Al-

Hikmah Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

 Pengertian dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkip buku, surat kabar/majalah, prasasti, notulen rapat, buku 

agenda dan lainnya”.
7
  

 Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari    

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dengan 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Tehnik ini 

digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak didapatkan dengan cara observasi 

dan wawancara/interview. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk 

melengkapi data-data yang peneliti butuhkan misalnya memperoleh data mengenai 

sejarah berdirinya di MA Al-Hikmah Bandar Lampung dan sebagainya. 

 

                                                           
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), h. 64 

 



47 
 

d. Angket  

 Suatu daftar yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab/dikerjakan oleh 

orang atau siswa yang hendak diteliti. Dengan kata lain metode angket ini merupakan 

suatu daftar tertulis yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan yang mengenai suatu 

hal atau dalam suatu bidang, juga dimaksud sebagai suatu pertanyaan untuk 

memperoleh jawaban-jawaban responden (orang-orang yang menjawab). Angket 

diambil berdasarkan unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki spirit yang cerdas 

menurut Dahar Zohar. 

 Kisi-kisi angket berupa konsep, indikator, deskriptor, dan item/butir yang 

mencerminkan peningkatan kecerdasan spiritual siswa Madrasah Aliyah Al-Hikmah 

Bandar Lampung.  

 

 

 

 


