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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau Field Research.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriprif kualitatif adalah jenis

penelitian yang bertujuan untuk menemukan fenomena-fenomena atau peristiwa

tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan

terjun ke lapangan untuk menemukan dan mengumpulkan fenomena-fenomena.

Maleong menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang

dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku serta keadaan

yang dapat diamati“.124

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 Kendari. Penelitian ini dilakukan

dengan beberapa poin yang menjadi pertimbangan peneliti :

a. SMAN 4 Kendari merupakan sekolah yang berwawasan lingkungan yang

dibuktikan dengan gelar sekolah adiwiyata.

b. SMAN 4 Kendari merupakan pusat modeling kurikulum 2013, yang mana

titik berat dari kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang memiliki

akhlak mulia dan kemampuan yang mumpuni.

124 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2000), h.3.
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c. SMAN 4 Kendari merupakan lokasi praktek pengalaman lapangan (PPL)

peneliti selama kurang lebih 3 bulan.Selama pelaksanaan PPL tersebutlah

peneliti menemukan beberapa hal yang menarik untuk peneliti kaji lebih

dalam dengan melakukan penelitian disana.

d. SMAN 4 kendari merupakan sekolah yang lokasinya strategis, karena

berada dijantung kota kendari dan berada tepat di depan poros jalan raya.

Selain itu, letak sekolah tersebut juga tidak terletak jauh dengan lokasi

tempat tinggal peneliti.

e. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian yang kajiannya tentang pendidikan

lingkungan (PL) masih sangat kurang khususnya di IAIN Kendari yakni

baru satu orang mahasiswa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih dari 3 bulan sejak diterimanya

proposal penelitian ini dan dilakukannya seminar proposal pada tahun 2016.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data sering disebut juga dengan istilah sujek penelitian.

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian

adalah subyek dari mana data dapat diperoleh125. Menurut Lexy J. Maleong

subjek atau informan adalah orang-orang yang berhubungan langsung

dengan lokasi penelitian dan memberikan informasi-informasi seputar

situasi, latar belakang dan hal-hal yang berhubungan dengan lokasi

125 Melia rimadhani Trihati, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Di
Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi  Cilacap, h. 42
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penelitian atau objek penelitian.126 Hal ini sesuai dengan yang dikatakan

sugiyono bahwa “peneliti akan memasuki situasi sosial tertentu, dengan

melakukan pengamatan dan wawancara kepada orang-orang yang dianggap

mengetahui situasi atau informasi terkait yang diperlukan peneliti”. 127

Dalam pengumpulan informasi atau data peneliti menggunakan sistem

Purposive Sampling dan Snowball Sampling. “Purposive sampling adalah

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”128

Snowball Sampling artinya pengumpulan informasi yang dilakukan secara

berkelanjutan selama informasi itu masih dibutuhkan untuk keperluan

penelitian dan sampai mendapat jawaban yang telah berada pada titik jenuh.

Menurut Lexy J. Maleong bahwa,responden dalam penelitian
berkembang terus (snowball) secara purposif (bertujuan) sampai data
yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau
instrumen penelitian kualitatif si peneliti itu sendiri. 129

Informan yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian/sumber data

dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah SMAN 4 Kendari, Guru

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Ketua adiwiyata, Guru Prakarya, dan

beberapa Siswa SMAN 4 Kendari. Menurut hemat peneliti bahwa mereka

adalah orang-orang yang tepat untuk menemukan informasi-informasi yang

diperlukan oleh peneliti.

126 Ibid, h.132
127 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 53-54
128 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung  CV.Alfabeta : 2005),  h. 54
129 Sugiyono, Op.Cit., h. 10
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2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para

informan. Sesuai dengan hal di atas, Sugiyono menjelaskan bahwa data primer

adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.130

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland yang

dikutip Lexy J. Moleong ialah “sumber data yang berupa kata-kata, dan tindakan,

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.131 Data primer dalam

penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung dari para

informan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru PAI, ketua Adiwiyata

guru Prakarya, dan beberapa siswa SMAN 4 Kendari.

b. Data Sekunder

Sugiyono berpendapat bahwa data sekunder merupakan “sumber yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.132 Dalam hal ini, data

sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan, baik dari media cetak, elektronik

ataupun internet yang relevan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam hal

ini adalah data yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah,

data-data, buku arsipan, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak secara langsung

memberikan informasi kepada peneliti.

130 Yunida Nur Apriyani, Jurnal tentang Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam
Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi  dan Relevansinya Dalam Pendidikan Agama Islam, 2013,
h. 29

131 Melia rimadhani Trihati, Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Di
Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi  Cilacap, h. 43.

132 Yunida Nur Apriyani, Op.cit., h. 30
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D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah

sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan adalah “salah satu teknik

atau cara untuk menampilkan data dengan jalan mengadakan pengamatan

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.133 Margono mengatakan

bahwa observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian”.134 Teknik observasi

dilakukan untuk menemukan data-data yang diperlukan peneliti. Cholid

Narbuko mengemukakan bahwa “pengamatan adalah alat pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik

gejala-gejala yang diselidiki”.135 Menurut pendapat Sanafiah Faisal yang

dikutip dalam buku Sugiyono bahwa “teknik observasi partisipasi dibedakan

menjadi pasif, moderat, aktif, dan lengkap”.136 Dari beberapa macam teknik

tersebut, peneliti memilih menggunakan observasi partisipasi pasif dimana

peneliti datang ke lokasi penelitian, melihat dan mengamati kegiatan yang

dilakukan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti

melakukan observasi dengan mengamati secara langsung pelaksanaan

implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pembentukan karakter

133 Nana Syaudi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2005), h. 220

134 Afik Ahsanti, “Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup”, 2015, h. 20
135 Melia Rimadhani Trihati, Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Dasar

Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap, h. 43
136 Ibid.
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peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari. Dalam hal ini, yang menjadi

bagian dari observasi peneliti adalah proses/perangkat pembelajaran PAI

yang terkait dengan PLH maupun kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan

hidup lainnya baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan tanya-jawab antara peneliti dan informan. Dalam hal ini

peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti menyiapkan

daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Informan yang

diwawancarai yaitu kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan guru

prakarya, ketua adiwiyata dan beberapa siswa SMAN 4 Kendari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berupa “tulisan, gambar, dan karya-karya monumental

dari seseorang”.137 Dokumentasi dalam hal ini adalah segala sesuatu yang

terkait dengan arsip sekolah yang menjadi kebutuhan dan relevan dengan

judul penelitian. Dokumentasi yang dijelaskan sebagai sumber data dalam

penelitian ini meliputi keadaan SMAN 4 Kendari secara umum,

Proses/perangkat pembelajaran PAI yang terkait dengan PLH di sekolah dan

foto-foto pelaksanaan kegiatan sekolah berbasis pendidikan lingkungan

hidup (PLH) lainnya.

137 Sugiyono, Metode Penelitian...h.329



62

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan peneliti yakni peneliti itu sendiri sebagai

instrumen kunci. Dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian, peneliti

menggunakan alat bantu pedoman observasi dan wawancara untuk memudahkan

mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pedoman observasi

dirancang sebagai pedoman mengobservasi implementasi nilai-nilai pendidikan

Islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari.

Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara

langsung kepada narasumber, yaitu kepala sekolah, guru PAI, ketua adiwiyata,

guru prakarya, dan beberapa siswa SMAN 4 Kendari.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mengolah data

dalam bentuk kata-kata. Analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian

ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan

Huberman yang dikutip dalam buku sugiyono mengemukakan bahwa “teknik

analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai menumukan

data pada titik jenuh”138. Teknik ini dilakukan untuk menemukan data yang benar-

benar akurat.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan
Huberman yang dikutip dalam buku yang di tulis oleh Sugiyono bahwa
proses pengolahan data dilakukan melalui 3 tahap yaitu : reduksi data,
penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.139

138 Melia Rimadhani Trihati , Op.cit., h. 49-50
139 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008)
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1. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data dilakukan maka tahap selanjutnya adalah

mereduksi data. Data yang diperoleh selama penelitian perlu diperinci

secara cermat melalui reduksi data. Data-data yang terkumpul akan dipilah

berdasarkan dengan pemahaman dan pengertian peneliti yang relevan

dengan judul penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data

berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang data yang tidak

diperlukan. Dalam hal ini memilih data-data yang penting dan terkait

dengan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pembentukan

karakter peduli lingkungan siswa di SMAN 4 kendari. Data yang diperoleh

tertesebut disajikan ke dalam bentuk teks naratif dan laporan penelitian.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang sudah direduksi

sebelumnya. Penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi dari hasil

pengamatan. Data-data yang sudah dipilih dan difokuskan akan

dikembangkan dan dianalisis. Penyajian data menurut Matthew B. Miles

dan A. Michael Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Data-data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk

teks naratif untuk mendeskripsikan mengenai implementasi nilai-nilai

pendidikan Islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di

SMAN 4 Kendari.
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3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan verifikasi dan penarikan

kesimpulan. Verifikasi adalah salah satu teknis analisis data yang dilakukan

untuk membuktikan kebenaran data yang sudah diperoleh dari

informan.Penarikan kesimpulan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael

Huberman “hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh”.140 Kesimpulan yang diperoleh dari tahap terakhir ini bisa jadi bersifat

permanen dan bersifat sementara. Kesimpulan yang sifatnya permanen

artinya kesimpulan awal yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang

valid ketika peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Begitu pun

dengan kesimpulan yang sifatnya sementara, kesimpulan yang dikemukakan

tersebut akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Dalam rangka memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif, maka

diperlukan pengujian keabsahan data yang bertujuan untuk membuktikan

kebenaran data dan menghindari data yang tidak valid. Pengujian keabsahan data

dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan

triangulasi sumber data dan teknik.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan salah cara yang sangat efektif

untuk menguji keabsahan dari data-data penelitian. Perpanjangan

140 Melia Rimadhani Trihati, Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah
Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap, h. 51
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pengamatan yang dimaksud dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke

lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan berbagai

sumber data baik sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun

sumber daya yang baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan lebih cermat

dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Sugiyono mengartikan bahwa “triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”.141 Denzin membedakan empat

macam trianggulasi sebagai tekhnik pemeriksaan keabsahan data, yaitu

“sumber, metode, penyidik, dan teori”.142 Akan tetapi penulis hanya

menggunakan tiga macam trianggulasi yaitu sumber, metode, dan waktu.

Hal ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai ada pihak-pihak informan

yang memberi informasi yang kurang relevan dari pembahasan.

a. Triangulasi Sumber

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa sumber.

Sumber yang digunakan yaitu kepala sekolah, guru PAI & budi pekerti, guru

prakarya, ketua adiwiyata dan beberapa siswa SMAN 4 Kendari. Informasi yang

diperoleh dari kepala sekolah dan didukung oleh guru PAI, prakarya, ketua

adiwiyata dan beberapa siswa, maka yang demikian menunjukkan bahwa

141 Ibid, h. 51
142 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka

Cipta, 1993,   h. 115.
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penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sugiyono menjelaskan bahwa

triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data

yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara lebih rinci.

b. Triangulasi Teknik

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan teknik

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan bertujuan

untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dan dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti

mengungkapkan data tentang implementasi nilai-nilai pendidikan agama islam

dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa dengan teknik wawancara,

kemudian dicek dengan observasi, kemudian dicek dengan dokumentasi.

Penggunaan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik diharapkan mampu

mendapatkan data yang valid dan kredible agar dapat dibuktikan kebenarannya.

Trianggulasi dengan menggunakan metode dapat dilakukan dengan cara:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa

yang dikatakannya secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dalam situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang
pemerintahan.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.143

143 Ibid.
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c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara “melakukan pengecekan

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk

mengghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam

penelitian”.144

144 Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung , CV.Alfabeta: 2005), h. 373
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil  SMAN 4 Kendari

1. Gambaran  Umum SMAN 4 Kendari

SMAN 4 Kendari adalah salah satu sekolah menengah atas yang ada

di kota kendari provinsi sulawesi tenggara Jl. Jendral Ahmad Yani No. 13

A. SMAN 4 Kendari didirikan pertama kali pada tahun 1975. Akreditasi

dari sekolah tersebut adalah predikat A. Program studi yang ada di SMAN 4

Kendari terdiri atas  X dan XI MIA, IIS, BAYA, CI (Cerdas Istimewa),

OLIM, serta XII IPA, CI,OLIM dan IPS. SMAN 4 Kendari merupakan

salah satu sekolah unggulan yang ada di provinsi sulawesi tenggara dan

merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, bahkan

sekolah tersebut diberikan kepercayaan sebagai pusat kurikulum 2013 yang

dikenal dengan istilah induk kluster. Sekolah tersebut memiliki luas lahan

sekolah sekitar 3 Ha. Siswa yang ada di SMAN 4 Kendari saat ini kurang

lebih 1750 orang.Saat ini guru yang ada di sekolah tersebut kurang lebih

122 orang.  Adapun jumlah ruang kelas yang ada di SMAN 4 Kendari

adalah 36 ruang. Nama-nama kepala sekolah SMAN 4 Kendari dari tahun

1975 – sekarang :

1. Drs. La Kawa  (peiode 1976-1982)

2. Drs. H. Lansala (periode 1982-1988)

3. Drs. Syamsur Kambayan (periode 1988-1994)

4. Drs. Muhammad Idrus Hasi (periode 1994-2000)

5. Drs. Basri Majid (periode 2001-2008)


