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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau field research, 

dimana peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung di lokasi untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menanggapi fenomena-fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kat-kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah 

dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong.2017:6). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan kata 

lain penulis menganalisis dan  mendeskripsikan  penelitian  secara objektif  dan  

detail  untuk  memperoleh hasil yang spesifik. Penelitian kualitatif deskriptif ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan cara siswa menerapkan  nilai-nilai akhlak 

siswa terhadap peduli lingkungan sekolah di MI As-Syafi‟iyah. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di MI As-Syafi’iyah Kecamatan Baruga, 

Kota Kendari. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2022-April  

2022 

3.3    Jenis Data 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber primer tanpa 

perantara atau dari informasi secara langsung dalam hal  ini  adalah kepala  
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sekolah,staf  sekolah/tenaga  kependidikan,  petugas  kebersihan (Cleaning 

Service) sekolah, peserta didik dan guru akidah akhlak. 

2. Data sekunder adalah data yang tidak berasal langsung diambil dari para 

informan tetapi dari dokumen (Sugiyono.2017:193). Data sekunder dalam 

hal ini adalah data berupa dokumen-dokumen penting yang berkaitan 

dengan profil sekolah, data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, data 

peserta didik serta unsur penunjang lainnya. 

3.4.  Sumber data 
 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis data, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian lapangan adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari informan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, 

guru akidah akhlak, staf pendidikan, petugas kebersihan (Cleaning service) dan 

siswa 

b. Sumber Data Sekunder 

 
Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder adalah sumber data yang 

tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data misalnya 

melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam hal ini adalah data 

berupa dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan arsip sekolah, data 

pendidik dan tenaga kependidikan,  data tentang siswa dan dokumen 

pendukung lainnya 
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3.5  Teknik pengambilan data 

 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengembilan data dalam penyusuna 

skripsi ini antara lain: 

a. Observasi (pengamatan) 

Teknik observasi ini di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

bagaimana proses yang ada di Mi As-Syafi‟iyah dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Adapaun yang diamati 

pada saat observasi berlangsung disekolah adalah pelaksanaan tugas kinerja 

yang berkaitan dengan standar pelaksanaan (1) tenaga pendidik dalam 

kegiatan pembelajaran akhlak peduli lingkungan (2) peserta didik melakukan 

kegiatan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Observasi 

yang dilkukan dengan melihat pedoman. 

Dalam melakukan observasi peneliti tidak melakukan observasi hingga 

sore hari, peneliti hanya mengobservasi pada pagi hari saja. Dikarenakan di 

MI ada yang sekolah pagi dan sore. Kemudian observasi yang dilakukan pada 

saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akidah akhlak cukup bagus 

karena guru menerima saya sebagi peneliti untuk mengobservasi pada saat 

pembelajaran 

b. Wawancara 

 
Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh  informasi  dengan  cara  mewawancarai  langsung  orang- orang 

yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam 

hal ini peneliti akan mewancarai kepala sekolah, guru, peserta didik, staf 

pendidikan di Mi As-Syafi‟iyah. Teknik penelitian wawancara langsung 
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dalam bentuk tanya jawab. Untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan 

informan secara luwes dan kondusif, pewawancara  memperhatikan keadaan 

informan yang  akan diwawancarai dengan terlebih  dahulu menyiapkan daftar 

pertanyaan. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak 

terstruktur. 

Pada saat wawancara yang dilakukan peneliti susah untuk menemui 

narasumber seperti kepala sekolah, guru dikarenakan bertepatan dengan 

pembelajaran. Kemudian pada saat wawancara koordinator kurikulum agak 

terlambat namun pada saat wawancara koordinator kurikulum sangat bagus 

dalam menjelaskan, kemudian pada saat wawancara guru akidah akhlak saya 

menunggu selesai upacara pagi untuk mewancarai beliau, ada beberapa 

pertanyaan yang kurang dimengerti saat beliau menjawab. Untuk wawancara 

peserta didik kelas 6 susah dikarenakan mereka masuk pagi, jadi saya 

menunggu jam istirahat baru bisa mewancara peserta didik, untuk kelas 4 dan 

5 mudah untuk didapat karena mereka masuk siang, dan juga biasanya mereka 

berangkat pagi untuk menunggu pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

 
Studi dokumen banyak dimanfaatkan pada peneltian kualitatif karena 

merupakan sumber yang stabil, sifatnya alamiah, berguna sebagai bukti suatu 

pengujian dan hasilnya dapat membuka pemahaman terhadap sesuatu yang 

diselidiki. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan cara menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil 

karya, maupun elektronik dan hasil yang dilaporkan berupa analisis terhadap 

dokumen-dokumen tersebut. (Ardiyanto & Fajaruddin, 2019:84) 
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Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

resmi dengan kategori dokumen eksternal yang dapat berupa bahan- bahan 

informasi yang dihasilkan oleh lembaga, seperti majalah, koran, buletin, surat 

pernyataan, dan lain sebagainya (Bungin,2010:123). 

Pengambilan dokumentasi cukup susah dilakukan karena peneliti hanya 

mendapatkan beberapa dokumen saja. MI As-Syafi’iyah belum ada SK untuk 

pengelola SRA. Tetapi selain itu peneliti mendapatkan lebih cukup untuk 

dokumentasi. 

3.6   Teknik pengolahan data 
 

Pada teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 

a. Reduksi data yaitu proses merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai akhlak peduli 

lingkungan di Mi As-Syafiiyah. Data yang telah direduksi kemudian 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan 

penelitian dengan begitu gambaran dari hasil penelitian akan begitu jelas. 

b. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring secara 

keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi dalam penyajian data 

dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga 

kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. 

c. Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti 

halnya dengan proses reduksi data, setelah data terkumpul sepenuhnya 

dimungkinkan untuk menarik kesimpulan sementara dan setelah data 
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terkumpul lengkap, baru dapat ditarik kesimpulan akhir. (Rijali, 2018, h. 

84) 

3.7   Pengujian keabsahan data 

 
Metode triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multi metode yang 

dilakukan peneliti gunakan saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga tingkat  kebenaran  yang dapat dicapai  jika didekati dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda. Memotret yang sama dari sudut pandang yang 

berbeda memberikan realisme yang dapat dipercaya 

1. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali 

keadaan informasi yang diperoleh selama periode dan alat yang  berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Untuk triangulasi sumber peneliti akan 

melakukan pengujian dan pengumpulan data yang telah diperoleh dari 

kepala sekolah, guru dan siswa. 

2. Triangulasi teknik, yaitu pengujian realibilitas dengan cara memverifikasi 

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini 

peneliti akan melakukan pengecekan misalnya data yang didapatkan peneliti 

melalui teknik wawancara akan kembali diteliti dengan teknik lain yakni 

observasi. 

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengujian observasi, wawancara atau 

teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Dalam hal ini data yang 

dikumpulkan peneliti melalui wawancara dilakukan dipagi hari pada saat 

narasumber masih segar sehingga akan memberikan data yang lebih valid. 

(Pratiwi. 2017:213-214) 


