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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, peneliti 

berupaya untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, tekstual dan aktual 

mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu sesuai dengan apa 

yang telah peneliti temukan dilapangan. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka dengan dunia sekitarnya. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data 

yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan memiliki 

makna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif 

ini, bukan karena metode ini baru atau trendy, tetapi memang permasalahan lebih 

tepat dicarikan datanya dengan metode kualitatif. (Sugiyono, 2010) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian ini selama 3 (tiga) bulan lebih, atau dimulai dari 

sejak disusunnya proposal sampai pada perampungan data-data dilapangan. 

3.3 Sumber Data Penelitian 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara 

snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari 

purposipe sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu atau 

lebih informan kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung 
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lainnya. (Muhajir, 2000). Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksudkan 

adalah: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan 

pengumpulan data kemudian data ini diperoleh dari sumber pertama, baik 

melalui observasi, wawancara langsung. Adapun yang menjadi pusat dari data 

primer  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Sekolah karena kepala sekolah 

terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak 

siswa., Guru  PAI  karena guru memiliki peranan penting dalam proses 

pembinaan akhlak siswa, dan  Siswa karena siswa adalah objek yang 

mendapat pembinaan dari guru. 

3.3.2    Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk 

mendukung data primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam 

penelitian ini adalah peneliti menggunakan data dari buku-buku, dan internet, 

yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis serta mengkajinya. Buku-

buku dan internet yang dijadikan sebagai sumber data sekunder hanya sebatas 

penguat dan pelengkap dari data primer, karena bukudan internet merupakan 

data yang tidak bisa diamati dan di wawancara. 

3.4 Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penelitian, maka peneliti mengunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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3.4.1 Obsevasi 

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data. 

Dengan cara mengamati berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. 

Fenomena yang dimaksud yakni berkaitan dengan kondisi perilaku siswa 

serta strategi guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa berbasis multikultural 

di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara atau biasa disebut juga dengan interview yaitu melakukan 

tanya jawab secara lansung dengan sejumlah informan yang diyakini 

mengetahui persis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti sudah 

menyiapkan instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan 

merangkum atau mereview mengenai keadaan perilaku siswa dan strategi 

Guru PAI dalam pembinaan akhlak siswa yang berbasis multicultural. 

Informan diwawancarai adalah Kepala sekolah, Guru sebanyak 3 orang yaitu 

: Bapak Wawan setiawan, Budi Utomo dan Ibu Cici Hayani dan Siswa 

3orang. Yaitu: Armet,Asri dan Lini.  

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non 

human resources). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang 

ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan 

lain-lain. (Komariah, 2009) Semua laporan atau dokumen yang berhubungan 

dengan pembahasan masalah yakni tentang strategi pembinaan akhlak siswa. 

Dalam hal ini peneliti akan mencatat atau menyalin kembali semua data yang 
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diperoleh untuk menjaga keaslian dan keakuratan data serta mengabadikan 

setiap proses perolehan data dalam bentuk gambar. 

3.5.    Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari sample melalui 

instrumen yang telah dipilih akan digunakan untuk menjawab masalah dalam 

penelitian atau untuk menguji hipotesa yang di ajukan melalui penyajian data. 

(Suliswiyadi, 2015) . 

Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis interaktif Miles dan 

Hubermen, yaitu aktivitas analisis data melalui data reduction, display, conclusion 

drawing/verification. (Sugiyono, 2005, hal. 91) 

1. Reduksi data (data Reduction), mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yag pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti. 

2. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh 

data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun 

data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam 

melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat. 

3. Conclusion drawing verification merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi “ apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti- 
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bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka 

kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel 

3.6.   Pengecekan Keabsahan Data 

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 kredibilitas data 

(validitas) digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang 

dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun obyek yang 

diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member 

chek”. (Sugiyono, 2005).  

Perpanjangan  pengamatan  dalam hal ini adalah  peneliti kembali 

terjun kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan 

ini, peneliti   mengecek   kembali   apakah   data   yang   telah   diberikan   selama   

ini merupakan data yang benar atau salah. Meningkatakan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan 

meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan apakah 

data yang telah diperoleh itu benar atau salah. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu”. Triangulasi dalam hal ini ada tiga yakni 

triangulasi sumber data, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu” (Sugiyono, 

2005) yaitu: 
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1. Triangulasi data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara  mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  

yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan denga 

cara melakukian  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. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan member chek, yaitu 

proses pengecekkan data kepada pemberi data dengan tujuna untuk mengetahui 

sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya, 

dalam memnber chek peneliti menemui kemblai subyek penelitian untuk 

mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga 

meningatkan kredibilitas data.  

 

 

 

 

 


