
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang apa yang dialami subjek 

peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara komprehensif. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Kendari. 

Alasan peneliti memilih sekolah ini menjadi lokasi penelitian karena MAN 1 

Kendari adalah salah-satu lembaga pendidikan di Sulawesi tenggara  yang 

mengadakan pembiasaan salat berjamaah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 22 Desember 2020-1 Maret 

2021. 

3.3.  Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

1) Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang 
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terkait dengan persoalan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

pembiasaan salat berjamaah dalam membentuk sikap disiplin peserta 

didik di MAN 1 Kendari. Beberapa responden yang diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah pendidik, peserta didik dan wali peserta didik MAN 

1 Kendari. 

2) Data sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga dibutuhkan terkait 

pengungkapan data yang mungkin tak terjamah dalam penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, serta artikel pada 

website yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 

berbagai sumber yaitu: 

1) Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap responden. 

2) Data sekunder berasal dari hasil bacaan berbagai literatur yang ada di 

beberapa tempat seperti: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri 

Kendari dan artikel pada website yang terkait. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data.   

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan 

misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang 
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telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Hanurawan (2006, h. 110) adalah proses 

tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu dalam hal ini wawancara 

untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan fokus penelitian. 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. 

Wawancara dilakukan saat masa pandemi covid-19 sehingga 

peneliti melakukan wawancara dengan dua model yaitu daring dan luring. 

Adapun wawancara model daring kepada Dra. Sukmawati, M. Hum, 

Alfiyah S.Pd I, Mi’raj, Wahyu Nanda Istanto dan H. Ratna. Sementara 

wawancara model luring kepada Inang Apriani S.Pd, Drs. Syarifuddin M.Pd 

I, Dra. Jumrah, M. Pd, Irham Triansya, M. Rahmat Samat, Dony Reza 

Arisky, M. Haidar Akbar dan Susy Sudaryanti S.E 

2. Observasi  

 Menurut Ghony & Almanshur (2017, h. 165) observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. 
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Adapun hal-hal yang telah diamati di MAN 1 Kendari antara lain: 1) 

keadaan sekolah secara umum, 2) masjid MAN 1 Kendari sebagai 

penunjang kegiatan salat berjamaah, 3) proses pelaksanaan salat berjamaah. 

4) dampak pelaksanaan salat berjamaah terhadap sikap disiplin peserta didik 

di MAN 1 Kendari baik pada masa sebelum pandemi covid-19 maupun pada 

saat pandemi-covid-19. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sukmadinata (2006, h, 220) dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis data yang berupa 

catatan, transkrip, dokumen, gambar, dan buku. Disamping observasi dan 

wawancara para peneliti kualitatif juga menggunakan berbagai dokumen 

dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia dokumen-dokumen 

ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian.  

Adapun dokumentasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini 

antara lain: 1) dokumen tata-tertib sekolah, 2) profil sekolah, 3) video 

ataupun foto saat proses pelaksanaan salat berjamaah berlangsung. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan 

metode analisis data kualitatif deskriptif, metode analisis deskriptif kualitatif 

adalah setelah ada data yang berkaitan dengan penelitian, maka disusun dan 

diklasifikasikan menggunakan data-data yang diperoleh untuk 

menggambarkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Prosedur 

analisis data dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman dalam 
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Sugiono (2008, h. 45) yaitu yang komponennya terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Menurut Emzir (2014, h. 129) “reduksi data yaitu, 

penyederhanaan, pemilihan, serta pemusatan perhatian pada hal-hal yang 

benar-benar dibutuhkan dari data tersebut dalam penelitian ini reduksi data 

yaitu, “reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.  

Dengan melakukan reduksi data berarti telah memilih data yang 

relevan, tahap ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memproses 

data, memberikan gambaran yang jelas, serta mencarinya jika diperlukan. 

Reduksi data yang penulis dapatkan dari proses pengumpulan data dan 

menyediakan ke dalam fokus penelitian. 

2. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi maka data yang diperoleh di display, yakni 

dengan menyajikan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan 

memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. Menurut Emzir (2014, h. 

131) adalah display sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang 

tersusun pada bentuk yang terpola pada penyajian data. Melalui informasi 
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tersebut peneliti dapat melihat dan menentukan kesimpulan yang benar 

mengenai objek penelitian karena penarikan kesimpulan merupakan 

kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian. 

3.6. Pengecekan Keabsahan Data  

Menurut Sugiyono (2008, h. 273-274) dalam penelitian kualitatif perlu 

ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data bias atau tidak 

valid. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu di luar data itu dan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan 

dengan kata tersebut. Dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain   

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya 

data. Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik dan triangulasi waktu: 

1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui beberapa sumber, yaitu dengan mengajukan berbagai macam variasi 

pertanyaan. 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.  
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3. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 


