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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut pendapat Bogdan 

dan Taylor sebagaimana dikutib oleh Miftakhul Munir bahwa metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
1
 

 Penelitian kualitatif bersifat generating theory bukan hypothesistesting, 

sehingga teori yang dihasilkan berupa teori subtantif dan teori-teori yang diangkat 

dari dasar (grounded theory) 
2

.Penelitin ini termasuk dalam jenis penelitian 

kualitatif.Penelitian ini berusaha untuk mendreskripsikan atau menggambarkan 

data-data yang telah diperoleh dari lapangan maupun literatur kepustakaan yang 

berkaitan dengan pembahasan. 

 Untuk mendukung proses analisi tersebut, maka data yang diperoleh harus 

lengkap dan menyeluruh dalam latar lingkungan. Oleh karena itu, apabila 

kesimpulan dirasa kurang mantap atas dasar pengamatan pertama (terdahulu), 

peneliti kembali mengumpulkan data untuk menyempurnakan hasil berdasarkan 

temuan pada pengamatan lanjutan. 

 

 

                                                           
1
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h.4. 
2
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h.82. 
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2. Pendekatan Penelitian  

 Mengingat permasalaan penelitian untuk mengungkap suatu fenomena 

dasar bagi penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu penelitian, 

maka penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian 

ini mengungkapkan tentang fenomena atau kejadian yang ada pada lokasi 

penetitian.Selain itu juga mencoba mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang 

berhubungan dengan regulasi pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kurikulum 2006. Data yang diungkap berbentuk katakata, kalimat-kalimat, 

paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-angka. 

 Alasan peneliti memilih lokasi di MIN 8 Bandar Lampung yang ada di 

kecamatan Panjang karena merupakan salah satu lokasi sekolah yang berada dekat 

dengan pasar dan penduduk yang padat sehingga diharapkan mendapatkan 

pengalaman dalam pelaksanaan standar proses pendidikan agama Islam secra 

alamiah.  

3. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland seperti di kutip oleh Lexy J Meleong dalam 

bukunya “Metode Penelitian Kualitatif”, menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif sumber data yang utama digunakan dalam penelitian adalah kata-kata 

dan tindakan, selebinya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
3
sumber data yang dimaksud adalah segalanyang diperlukan berkaitan dengan 

penelitian, yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data 

penelitian.  

                                                           
3
 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 157.   
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Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian kualitatif adalah:  

1. Kata-kata dan tindakan (dikumpulkan dengan cara wawancara dan 

observasi).  

2. Sumber tertulis (berupa buku-buku, majalah ilmiah, arsip-arsip dan 

lain-lain dikumpulkan dengan observasi atau pengamatan dan fotocopy 

atau disalin ulang).  

3. Foto (dikumpulkan dengan cara pengamatan dan fotocopy). 

4. Data statistik.
4
 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh lagsung dari lapangan 

termasuk laboratorium.  

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat 

pribadi kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai intansi pemerintah.
5

 Sumber-sumber 

sekunder dapat dibagi menurut penggolongan dalam sumber sekunder 

pribadi dan umum.  

1) Sumber sekunder pribadi berupa surat-surat, kitab harian, catatan 

biografi dan yang mirip dengan itu, kebanyakan di antara sumber-

sumber sekunder ini tidak diketahui adanya oleh peneliti, dank arena 

itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.  

                                                           
4

 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dala Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta; Rajawali Pres, cet.-3, 2013), h. 61.   
5
 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta; Bumi Aksara, 2011), h. 143.  
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2) Sumber sekunder umum berupa data yang tersimpan dalam arsip yang 

biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan yang sama, 

misalnya yang dikumpulkan oleh Biro Arsip Nasional.
6
 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang 

diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari arsip 

sekolahan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Guru dan Siswa kelas V 

(Lima) di MIN 8 Bandar Lampung, yang berjumlah 60 siswa.  

Table 4 

Data Objek Penelitian MIN 8 Bandar Lampung  

 

No Kelas Jumlah Populasi Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 V.a 16 16 32 

2 V.b 14 14 28 

JUMLAH 60 

    Adapun data sekunder sebagai pendukung dan informasi tambahan tentang 

topik yang akan dibahas yaitu sebagai pelengkap seperti cerita, penuturan atau 

catatan mengenai aktivitas guru maupun wawancara pendukung. 
7
  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut:  

a. Observasi  

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi seperti dikutip oleh Sugiyono, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

                                                           
6
 Ibid, S. Nasution, h. 144.   

7
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1982), h.140. 
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berbagai proses biologis dan psikologis.
8
 Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
9
Berdasarkan pendapat di atas 

jelas bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung berbagai kondisi yang terjadi di obyek penelitian. 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang di mainkan dapat 

di kelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

1) Observasi Partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, 

tempat di lakukannya observasi. 

2) Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 

peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok 

yang di amati kurang dituntut.
10

 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan, di 

mana peneliti turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. 

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana Upaya 

Guru Akhidah Akhlak dalam Membina Nilai-nilai Karakter Peserta Didik di MIN 

8 Bandar lampung.  

b.  Interview  

   Menurut P. Joko Subagyo, interview yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengucapkan pertanyaan-

                                                           
8
 Sugiyono, Op.Cit, h. 145.   

9
  P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta, 

2004), h. 63.  
10

 Koentjaraningrat, Metode- Metode Penelitian Masyarakat  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, Cet. XI, 1993), h. 119. 
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pertanyaan kepada para responden.
11

 Sedangkan menurut S. Nasution, interview 

adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk 

memperoleh infomasi.
12

 Wawancara atau interview adalah sebuah tindakan untuk 

memperoleh informasi tertentu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber.  

   Jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara tak terpimpin dan terpimpin. 

Secara tak terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah. Sedangkan wawancara 

terpimpin ialah Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang 

relevan saja.
13

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis interview 

terpimpin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam interview sudah 

disiapkan terlebih dahulu. Metode interview ini ditunjukan kapada Guru dan 

Siswa.  

c. Dokumentasi  

Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan 

teknik dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data 

sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang 

langsung didapat dari pihak pertama.
14

 Dokumentasi adalah sebuah tindakan 

memperoleh informasi tertentu melalui pengumpulan dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tertulis yang 

                                                           
11

 P.Joko Subagyo, Op.Cit, h. 39.   
12

 S. Nasution, Op.Cit, h. 113.  
13

 Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarat: Bumi 

aksara, cetakan ke-5,2004), h. 59.   
14

Ibid, Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, h. 73.   
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diperlukan dalam peneltian. Adapun data-data yang ingin diperoleh melalui 

metode dokumentasi ini adalah:  

1) Data orang Guru dan Siswa di MIN 8 Bandar Lampung Kec. Panjang 

Utara Kota Bandar Lampung.  

2) Data Profil Sekolahan MIN 8 Bandar Lampung Kec. Panjang Kota 

Bandar Lampung, Dll.  

5. Teknik Asalisis Data  

Dalam pengelola data yang akan diolah adalah hal-hal yang tercantum dan  

terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil wawancara pengamatan. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini termasuk penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif data yang dihasilkan berupa kata-kata, kalimat, gambar/symbol, dalam 

mengolah data melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:  

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses 

penyederhanaan data pengkatagorian data. Proses ini merupakan upaya penemuan 

tema dan pembentukan konsep. Hasil dari proses ini adalah tema-tema, konsep-

konsep, dan berbagai hal mengenai hal-hal yang serupa maupun bertentangan.  

2. Display Data (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan 

data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam mengkontruksikan 

data dalam  sebuah gambaran social yang utuh, selain itu untuk memeriksa sejauh 

mana kelengkapan data yang tersedia.  
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3. Conclusion Drawing/Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penariakan 

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 pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang korelasi. Penariakan kesimpulan 

adalah “upaya mengkontruksi dan menafsirkan data untuk menggambarkan secara 

mendalam dan untuk mengenai masalah yang diteliti.”
15

 

Setelah data diteliti, maka langkah selanjutnya adalah dianalisis dengan 

menggunakan metode berpikir indukatif, yaitu fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta peristiwa-peristiwa yang kongkrit 

itu ditarik menganalisis yang mempunyai sifat umum. Jadi dengan cara 

menganalisis dengan menggunakan metode berpikir indukatif adalah suatu proses 

yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat umum dan 

diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan penelitian.  

 

 

 

 

                                                           
  

15
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; Alfabeta, cet.12), h. 3.   
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Gambar 1.2. Model Analisis Interaktif (interactive model).
16

 

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Temuan/Data  

 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan member check.
17

 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

didukung dengan perpanjangan pengamatan serta ketekunan dalam penelitian.  

Menurut Moleng, Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai perbandingan terhadap data itu.
18

 

Menurut William Wiersma, Trianggulasi terbagi menjadi tiga bagian, 

yakni:  

                                                           
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h.247. 
17

 Sugiono, Op.Cit, h. 371.  
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 1991), h. 102.   

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 

Verifikasi 
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1. Trianggualasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang dilakukan 

dengan cara mengecek beberapa sumber yang berbeda, misalnya; menguji 

keabsahan data tentang prilaku siswa dapat di peroleh dari guru, teman 

siswa yang bersangkutan, dan orang tuannya.  

2. Trianggulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi dan dokumentasi atau kuesioner.  

3. Trianggulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian keabsahan 

data, dalam melakukan pengujian penelitian bisa menggunakan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik lain 

dalam waktu yang berbeda.
19

  

 

Dalam pengecekan data ini, peneliti menggunakan jenis tianggulasi yang 

kedua, yakni trianggulasi teknik dengan observasi dalam lapangan yang didukung 

dengan pengecekan melalui wawancara dan dokumentasi.  

Selain itu juga, dalam menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan .  

Menurut Susan Stainback, dengan perpanjangan pengamatan akan dapat 

meningkatkan keabsahan/kreabilitas data, karena dengan perpanjangan 

pengamatan hubungan penelitian dengan nara sumber akan semakin terbentuk, 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi.
20

 

Dalam hal ini, peneliti memperpanjang pengamatan sampai timbul 

kejenuhan data. 

                                                           
19

 Sugiono, Op.Cit. h.369.  
20

  Ibid, h.369.  


