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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Yang 

artinya sasaran penelitian ini tidak untuk mengukur sesuatu, melainkan untuk 

memberikan gambaran realitas di lapangan, memahami sepenuhnya makna 

fenomena dalam konteks dan untuk mengkaji kondisi riil objek penelitian 

berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan objek yang diteliti.  

Berdasarkan perspektif diatas maka penelitian ini berupaya 

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif di lapangan. Untuk 

kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara deskriptif kualitatif 

berdasarkan cara pandang dan konsepsi peneliti.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kendari. Didasari 

pertimbangan bahwa Sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 dalam 

hal ini Pendekatan Saintifik terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan sampai mendapatkan hasil memuaskan 

atau mencapai batas titik jenuh penelitian. 
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C. Sumber dan Jenis Data  

1. Sumber Data 

Peneliti menggunakan sistem Snowball Sampling artinya sumber 

informasi yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban 

yang sampai pada titik jenuh atau memuaskan. 

Informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan 

Peserta didik kelas XI. Dijadikannya mereka sebagai informan karena 

peneliti menganggap mereka layak untuk dijadikan sebagai sumber data di 

lapangan. Mereka berkompeten memberikan keterangan atau data yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah yaitu: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan para informan pada seluruh objek penelitian yang diperoleh.  

b. Data sekunder 

Data sekunder, data yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan, dokumen sekolah dan referensi perpustakaan yang relevan 

dengan judul penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi (pengamatan) yaitu dalam penelitian, peneliti mengamati 

langsung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Guru Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dalam kelas. 

2. Wawancara yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung kepada 

informan (menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur), yang di 

anggap dapat memberikan keterangan secara akurat yaitu, Guru PAI dan 

Budi Pekerti dan peserta didik. 

3. Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara mengambil 

data-data yang berupa arsip sekolah maupun gambar yang dapat 

digunakan sebagai pendukung penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
17

 

Dalam suatu penelitian analisis merupakan bagian yang sangat penting, 

karena merupakan garis besar dari hasil penelitian yang datanya dapat 

disajikan dan dapat diambil kesimpulan dari tujuan akhir penelitian. Proses 
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analisis data dapat dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dengan catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain. 

Berikut analisis data yang akan digunakan: 

1. Analisis Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PAI dan siswa 

dianalisis secara deskriptif untuk melengkapi data dari hasil wawancara, 

yaitu dengan cara mengatur dan mengelompokkan sesuai dengan aspek 

yang telah diamati. 

2. Analisis Hasil Observasi 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif secara 

kuantitatif, yaitu menggambarkan apa adanya hasil persentase skor tiap 

aspek yang terlaksana dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan pendekatan saintifik pada SMA Negeri 4 kendari. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = F  x 100% 

    N 

Keterangan: 

P = Jumlah jawaban yang diinginkan 

F = Number of cases (jumlah frekuensi) 

N = Angka presentase
18
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F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

1. Perpanjang Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan agar dapat meningkatkan 

kepercayaan/kredibilitas data, dalam hal peneliti kembali lagi kelapangan. 

Perpanjangan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh 

peneliti dari informan, setelah dicek kembali ke lapangan, data itu ternyata  

benar atau dan tidak berubah,sehingga menunjukkan data penelitian ini 

adalah kredibel.  

2. Triangulasi 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibiltas 

data (validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi 

yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun 

subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan 

melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian, dan trianggulasi dan member check”.
19

 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali 

terjun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan 

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini kepala 

sekolah dan guru-guru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penelitti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan 
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data yang benar atau salah.  Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan 

ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah 

data yang telah diperoleh itu benar atau salah. Trianggulasi dalam 

pengujian kredibiltas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.
20

  

1. Trianggulasi sumber data adalah pengujian kredibelitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

2. Trianggulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

3. Trianggulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 
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