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BAB III 

METODE PEELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah “kualitatif deskriptif” dengan pendekatan 

kualitatif, pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku 

yang diamati. (Moleong,2021) 

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 

(Suwandi,2008:1) Jadi penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu yang 

terjadi dilapangan baik itu dalam bentuk lisan, tulisan atau berbentuk 

dokumentasi. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh penulis guna mengetahui 

gambaran secara sistematik mengenai proses pembelajaran secara umum dan 

terkhusus untuk pendidikan agama islam yang dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Kambowa yang mencakup beberapa komponen, antara lain: perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, yang 

terjadi dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi di SMA Negeri 1 Kambowa, yang terletak di Desa Bubu, 

Kecamatan kambowa, Kab. Buton Utara.  

3.2.2 Waktu penelitian 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian 31 Juli 2018 sampai tanggal 30 

November 2018. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data 

lapangan. Data kepustakaan berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

topik penelitian, sedangkan data lapangan adalah sumber data yang diperoleh dari 

penelitian baik langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari siswa , kepala 

sekolah, dan guru pendidikan agama islam SMA N 1 Kambowa. Selanjutnya 

dokumentasi dalam hal ini berupa dokumen sekolah yang di peroleh dari kepala 

sekolah tentang data sekolah, data siswa, dan dan dokumentasi lainnya yg 

dianggap relevan dengan topik penelitian. 

3.4 Jenis Data 

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni: 

3.4.1 Data primer 

Data primer atau data utama yang diperoleh dari hasil wawancara, 

dokumentasi, dan observasi dengan informan yakni kepala sekolah, guru, 

staf dan siswa. 
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3.4.2 Data sekunder  

Data sekunder atau data pendukung diperoleh dari hasil observasi 

lapangan, bahan dokumen sekolah dan bahan-bahan atau referensi 

kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:  

3.5.1 Observasi (pengamatan langsung) yaitu peneliti mengamati secara 

langsung dan seksama terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di 

lapangan berupa proses belajar mengajar di kelas XI SMAN 1 Kambowa. 

3.5.2 Wawancara (interview) yakni mengadakan tanya jawab dengan jumlah 

informan. Informan dalam penelitian ini adalah siswa dan guru pendidikan 

agama islam di kelas X1 SMA N 1 Kambowa. 

3.5.3 Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang sudah ada yakni 

RPP, Silabus, daftar penialaian yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam. Atau bentuk dokumen lain yang dapat di jadikan acuan 

melakukan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan.
 
(Masri&Effendi,1989:263) Data-data yang 

berhasil dihimpun selama penelitian lapangan akan di analisis dengan 

menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman 

sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono. Miles dan Huberman mengungkapkan 
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bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. 

Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 

drawing/verification). 

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses 

mengurangi/membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, 

memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang telah di peroleh. 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut.  

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-

bukti yang mendukung. Tahap pengumpulan data inilah yang dikenal 

dengan ferivikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang 

sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai 

fokus penelitian. 

  


