
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif yang merupakan suatu jenis prosedur yang menghasilkan data-data  

dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik 

primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, 

yaitu dengan cara menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap 

semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

Sugiono menjelaskan bahwa:  

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai teknik pengumpulan instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna makna 

dari pada generalisasi”. 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2005) dalam bukunya 

metodologi penelitian kualitatif mengutip penjelasan yang diberikan Bogdan 

dan Taylor yaitu: “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.  
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Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif  adalah untuk 

membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencari 

data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktivitas kemudian 

dideskripsikan secara kualitatif. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Konsel Kec. Konda Kab. Konawe 

Selatan. Tempat  ini menjadi pilihan peneliti, karena tempat ini merupakan 

tempat peneliti melaksanakan praktek Pengalaman Lapangan Persekolahan 

(PPL) II. Selain itu, menurut pengetahuan saya dari observasi awal yang saya 

lakukan, MAN 1 Konsel terlihat cukup berhasil membina para guru dan 

siswanya dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah, hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya  bentuk kerja sama yang dinamis antar 

pendidik. 

1.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini  berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimulai sejak 

proposal ini diseminarkan sampai selesai yaitu dari bulan November 2020 

hingga Februari 2021. 

1.3 Sumber dan Jenis Data 

1.3.1 Sumber data   

Sumber data dalam penelitian ini berupa data kepustakaan dan data 

lapangan. Data kepustakaan adalah sumber data berupa buku-buku  literatur 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan data lapangan adalah 
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sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terdiri dari: Kepala 

Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, Guru PAI, ketua OSIS, siswa  secara umum. 

1.3.2 Jenis data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yakni 

pendeskripsian atau penggambaran sekaligus mengkaji kondisi riil objek 

penelitian. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:  

1.3.2.1 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

subyek penelitian melalui penelitian lapangan secara langsung 

sehingga diperoleh data atau informasi yang akurat, yang akan 

dilakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Adapun 

yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, guru-guru PAI, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ketua 

OSIS, siswa umum. Mereka dijadikan sebagai informan, sebab 

peneliti menilai bahwa mereka dapat memberikan keterangan 

berupa data yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

1.3.2.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang 

tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

Data sekunder berasal dari Perpustakaan Daerah Kota Kendari, 

Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 

Kendari serta artikel pada website yang terkait. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait 
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dengan penelitian, misalnya jumlah siswa yang telah mengikuti 

kegiatan, serta dokumentasi kegiatan keagamaan yang 

dilakukan sebagai sarana untuk memperkuat data atau 

informasi untuk menjawab masalah yang diteliti atau data yang 

diperoleh dari bahan dokumen yang berada di MAN 1 Konsel.  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1.4.1 Observasi, (Pengamatan langsung)  

Observasi dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan alat-alat 

observasi seperti buku catatan, alat perekam, dan instrumen. Hal-hal 

yang diobservasi adalah bentuk-bentuk kegiatan keagamaan di MAN 

1 Konsel. Adapun posisi peneliti dalam observasi ini adalah sebagai 

partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.  

1.4.2 Interview (wawancara) 

Dalam penelitian ini wawancara yang dipilih  adalah 

wawancara mendalam yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan 

jawaban secara luas. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. 

Adapun informan yang diinterview adalah kepala sekolah, guru PAI, 

Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, ketua OSIS, siswa- umum 
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3.4.3 Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang bukti fisik tentang 

pelaksanaan kegiatan keagamaan  maupun data-data yang ada di 

kantor MAN 1 Konsel berupa arsip-arsip sebagai data pendukung 

dalam penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data,  yaitu:  

3.5.1 Reduksi data 

Reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis 

sekaligus dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang 

penting.   

3.5.2 Penyajian data 

Penyajian data yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih 

secara fisik kemudian peneliti membuat display untuk memudahkan 

peneliti mengambil kesimpulan.  

3.5.3 Verifikasi data 

Verivikasi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk 

mengumpulkannya dan menarik kesimpulan.  
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Teknik yang digunakan adalah teknik 

trianggulasi, yaitu sebagai berikut:  

Tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar dari data yang ada itu untuk kepentingan pencegahan atau 

sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang paling 

banyak dilakukan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang terdiri 

dari sumber, metode, penyidik dan teori. 

3.6.1 Trianggulasi sumber, yaitu peneliti menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber yaitu dengan 

mngajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

3.6.2 Trianggulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen 

dan pengamatan.  

3.6.3 Trianggulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang 

diberikan oleh informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang 

berbeda dengan informasi yang diberikan di waktu siang atau sore. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu. 

 


