
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek 

atau masalah penelitian. 

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka peneliti berusaha 

mendeskripsikan pendidikan nasional melalui pengajian di SD Negeri 1 

Waha.Pendekatan ini didasarkan pada batasan masalah yang telah diterapkan 

danruang lingkup objek yang telah ditetapkan dalam pola rancangan penelitian ini. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di jalan Poros Desa Waha, yaitu SD 

Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.Peneliti memilih 

SD Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan bahwa SD Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi mempunyai 

potensi untuk mengembankan potensi pembinaan yang ada di sekolah terkait 

dengan nilai-nilai nasionalisme.Pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa SD 

Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi sudah berupaya untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme khususnya melalui pembinaan 

keagamaan.Adapun waktu yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

ini yaitu antara bulan april s/d juni 2015. Penelitian ini dilaksankan selama kurang 

lebih 2 bulan. 



 

 
 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua, kepala sekolah, guru 

serta siswa pada SD Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten 

Wakatobi yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. 

Alasan ditetapkannya informan sebagai sumber informasi pada penelitian 

karena 1) Mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan, 2) Mereka 

mengetahui aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini, 3) Mereka 

menguasai informasi secara akurat berkenan dengan permasalahan yang terjadi 

dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini bersumber pada hasil observasi dan wawancara 

terhadap responden. Berdasarkan sumber pengambilan data penelitian kualitatif 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Data Primer  

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, guru, siswa SD Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi 

Kabupaten Wakatobi. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer 

berupa buku-buku literatur atau arsip-arsip yang mendukung penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data ada beberapa teknik yang dilakukan, 

diantaranya dengan cara yaitu : 

 



 

 
 

1. Metode Observasi 

Peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu peneliti terjun 

langsung ke SD Negeri 1 Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten 

Wakatobi dengan menggunakan instrumen pengamatan, sedangkan yang 

menjadi fokus observasi penelitian ini adalah : (a) pelaksanaan 

pembinaankeagamaan, (b) faktor penghambat pelaksanaan pembinaan 

keagamaan. 

2. Wawancara 

Wawancaraini sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Ketika hasil 

wawancara tidak sesuai dengan hasil observasi, maka data bisa diambil 

dengan cara triangulasi. Yang menjadi fokus wawancara penelitian ini adalah : 

(a) pelaksanaan pembinaan keagamaan, (b) faktor penghambat pelaksanaan 

pembinaan keagamaan. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi bertujuan untuk mencari, mengumpulkan 

dan melengkapi data serta informasi tertulis dari informan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.Hasil dokumentasi berupa dokumen dan arsip-arsip 

sekolah tentang lokasi penelitian, serta tentang pelaksanaan pembinaan 

keagamaan. Adapun peneliti menggunakan metode dokumentasi adalah : lebih 

hemat tenaga, waktu, dan biaya karena data sudah tersusun dengan baik. Data 

dari peristiwa masa lalu, dan lebih mudah mengadakan pengecekkan. 

Kemudian hasil dari dokumentasi akan peneliti cantumkan dalam lampiran 



 

 
 

diakhir skripsi ini sehingga akan didapat data yang akurat serta dapat 

dipertanggung jawabkan. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yang artinya analisis data yang bukan menggunakan angka-angka melainkan 

menggunakan kata-kata, kalimat ataupun paragraf yang dinyatakan dalam bentuk 

deskriptif. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut : 

a. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis tentang perilaku 

siswa dalam mengikuti pembinaan keagamaan yang dilakukan di SD Negeri 1 

Waha Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan merangkum 

dan memilih pokok-pokok penting serta disusun secara sistematis dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian ini penyajian data sebagai bentuk uraian singkat dari tabel 

atau sebagainya tanpa ada pengurangan  

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

yang didukung dengan bukti yang valid dan konsisten tentang pelaksanaan 

serta faktor-faktor penghambat pembinaan keagamaansehingga kesimpulan 



 

 
 

yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat 

menjawab rumusan masalah pembinaan kegiatan keagamaan. 

F. Keabsahan Data  

Untuk mengetahui keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Disini peneliti menggunakan trangulasi sumber data dan metode yaitu 

sebagai berikut : a). Triangulasi sumber data yang peneliti lakukan adalah 

menggunakan berbagai sumber yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti 

yaitu berupa dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi. Hal ini dapat 

peneliti capai dengan cara sebagai berikut : membandingkan data hasil wawancara 

dengan data hasil observasi, membandingkan dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi dengan apa yang dikatakan didepan umum, membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen lainnya. b). Triangulasi metode, peneliti 

melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi dan 

metode dokumentasi pada saat wawancara dilakukan. Di dalam teknik ini, peneliti 

menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. 

Pada triangulasi ini, terdapat dua strategi yang dipakai oleh peneliti yaitu : (1) 

Pengecekkan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data. (2). Pengecekkan derajat kepercayaan terhadap beberapa 

sumber data dengan metode yang sama. 

 

    


