
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu 

peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

tehnik analisis deskriptif yakni peneliti memberikan gambaran realitas di lapangan, 

menjelaskan dan mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data yang 

dikumpulkan terkait aktualisasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata 

dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Huasaini Usman bahwa „Penelitian kualitatif berusaha memahami 

dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri‟.
77

 Berdasarkan penjelasan di atas 

maka dapat dipahami bahwa penelitian ini berupaya mengumpulkan data dan 

kemudian menggambarkan kondisi yang terjadi di SMAS Idhata Kendari. 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMAS Idhata Kendari. Ada beberapa hal yang 

menjadi alasan sehingga peneliti memilih atau menetapkan lembaga pendidikan 

tersebut untuk di jadikan sebagai lokasi penelitian yaitu : 
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a. SMAS Idhata Kendari adalah sekolah yang menjadi lokasi PPL 

peneliti, sehingga mudah bagi peneliti untuk mendapat dan 

mengumpulkan data. 

b. SMAS Idhata Kendari adalah sekolah yang ramah lingkungan 

sehingga mudah bagi peneliti untuk mendapat dan mengumpulkan data 

yang sesuai dengan maksud penelitian ini. 

c. Sepanjang pengetahuan peneliti belum ada peneliti yang membahas 

tentang Aktualisasi PAI pada konsep adiwiyata dalam menciptaan 

green school di SMAS idhata kendari tersebut.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu pada bulan agustus s/d oktober 

pada tahun 2016. 

C. Sumber  dan Jenis Data  

1. Sumber Data 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai 

narasumber, partisipan, informan teman dan guru dalam penelitian.. Dalam penelitian 

kualitatif teknik sampling yang sering di gunakan peneliti adalah Purposive Sampling 

dan Snowball Sampling. “Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.”
78

 Pertimbangan  tertentu ini misalnya 

orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai 
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penguasa sehingga akan memudahkan peneliti sebagai objek peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi yang diteliti atau kata lain pengambilan sample diambil 

berdasarkan kebutuhan peneliti.  

Snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar”.
79

 Hal ini di lakukan karena 

dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data lengkap maka 

harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Jadi penentuan 

sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan 

selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang 

dipertimbangkan bisa memberikan data yang di perlukan, selanjutnya berdasarkan 

data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih 

lengkap. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan peneliti dalam penelitian  yaitu: 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang di 

ambil langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru pendidikan agama 

Islam yang berjumlah 2 orang dan guru kordinator program adiwiyata. 
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b. Data sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para 

informan akan tetapi melalui dokumen.
80

 Data sekunder dalam hal ini 

adalah data yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah, 

perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam yang berwawasan 

lingkungan, foto kegiatan program adiwiyata, dan program pelaksanaan 

adiwiyata serta unsur penunjang lainnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian lapangan (field 

research) yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung 

pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan bebagai instrument sebagai 

berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak yang ada di SMAS Idhata Kendari terkait 

dengan aktualisasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari Gejala-gejala yang 

diobservasi terkait dengan konsep pendidikan agama Islam, strategi 

pendidikan agama Islam dan implementasi pendidikan agama Islam pada 
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konsep adiwiyata dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata 

Kendari.   

b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang 

yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, 

dalam hal ini melakukan kegiatan wawancara dengan Wakasek kurikulum 

terkait dengan kurikulum yang berwawasan lingkungan, kemudian guru 

pendidikan agama Islam terkait dengan materi pendidikan agama Islam 

yang berwawasan lingkungan dan kepala sekolah terkait dengan strategi 

pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata pada aspek kampanye 

adiwiyata dan program pengelolaan lingkungan dan guru kordinator 

adiwiyata terkait dengan implementasi pendidikan agama islam pada 

konsep adiwiyata pada aspek keterlibatan siswa, efektifitas pelaksanaan 

adiwiyata dan fasilitas pendukung konsep adiwiyata.  

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mngenai hal-hal berupa catatan, yang 

terkait dengan aktualisasi pendidikan agama islam pada konsep adiwiyata 

dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari. 

Mengutip pendapat Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa: 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelididki 



 

 

benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan , buku profil, 

catatan harian dan dokumentasi lainnya. 
81

 

Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

meliputi visi misi SMAS Idhata Kendari, perangkat pembelajaran terkait 

dengan pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan, foto 

pelaksanaan konsep adiwiyata dan lain sebagainya yang mendukung 

peneltian ini.   

E. Instrument Penelitian 

Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrument dan kualitas pengumpulan 

data. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi 

kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan pengumpulan data.
82

 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri sebagai instrument kunci dan ditambah lagi 

dengaan pedoman wawancara yaitu alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dan pedoman observasi yang terkait dengan 

aktualisasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam menciptakan Green 

School di SMAS Idhata Kendari.  

F. Teknik Pengolahan Dan analisis data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni penyususnan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 
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pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

aktualisasi PAI pada konsep adiwiyata dalam menciptakan Green School di SMAS 

Idhata Kendari sebagai lokasi yang di teliti. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip dalam buku Sugiyono bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap  

yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.
83

 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan merangkum data dan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

yang berkaitan dengan aktualisasi PAI pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari . Data yang telah 

direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif 

dalam laporan penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang diteliti.  

b. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu penyajian data. 

Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan 

organisirkan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh 
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sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Penyajian 

data bertujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di 

lapangan dan memahami yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data 

yang sifatnya  kualitatif seperti sikap, perilaku, dan pernyataan disajikan 

dalam bentuk deskriptif naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka yang 

selanjutnya adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi 

data atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis yang dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mencari makna data yang masih kabur, penuh 

keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan 

pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data di lapangan terkait 

dengan aktualisasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari.  

E. Pengujian keabsahan data penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari 

data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi yaitu : 

Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi di lakukan dan di 



 

 

gunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan 

waktu.
84

 

 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh 

dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda dalam hal ini 

peneliti mewawancarai guru pendidikan agama islam dan mewawancarai 

guru kordinator adiwiyata.  

b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini.  

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian.
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