
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari wawancara 

dan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran bentuk 

penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman 

wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan dan memori, 

dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2015). Sedangkan Penelitian studi kasus 

ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Emzir (2011) bahwa studi kasus 

adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, 

dan memperoleh pengertian dari pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi. Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai 

teknik termasuk wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen dan artefak 

dalam pengumpulan data. 

3.2 Konteks penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. Lokasinya 

berada di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai 

Agustus 2022. 
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3.3 Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah,Guru Akidah akhlak, 

serta siswa di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin.lebih jelasnya dapat dilihat dari 

tabel dibawah ini: 

No 

 

Nama Partisipan 

 

Gender 

 

Pekerjaan 

 

Usia 

 

1 Wh P Kepala Madrasah 43 Th 

2 Mm L Guru Akidah akhlak 27 Th 

3 As L Siswa kelas XII 18 Th 

4 Nh  P Siswi kelas XII 18 Th 

5. Fr L Siswa kelas XI 17 Th 

6 Fr P Siswi kelas XI 17 Th 

7 Mj L Siswa kelas X 16 Th 

8 Si P Siswi kelas X 16 Th 

Sumber: Kepala Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin, 2022 

Untuk mendapatkan pernyataan dan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini maka perlu untuk mewawancarai partisipan tersebut mengenai bagaimana  

Implementasi Pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap berhubungan dengan topik yang 

diteliti. Mengamati kegiatan proses pembelajaran daring, dan seluruh aktivitas 

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan salah satu ahli yang 

menyatakan bahwa Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa 

belajar, dan lain-lain (Sukmadinata, 2013).   
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3.4.2 Wawancara  

Wawancara  mendalam  dilaksanakan selama tiga bulan, wawancara 

mendalam dilakukan dengan 8 partisipan yang direkrut secara sukarela dan 

memberikan izin untuk menyampaikan data yang diperlukan oleh peneliti guna 

mendapat informasi lebih dalam mengenai Implementasi pembelajaran akidah-

akhlak di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. Dalam  penelitian ini yang akan di 

wawancarai adalah Kepala Sekolah, guru mata pelajaran akidah-akhlak dan 6 

orang siswa Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. 

3.4.3 Dokumentasi 

Peneliti mengamati, mencatat sekaligus menganalisis dokumen-dokumen 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang didapatkan langsung dari pihak 

sekolah tempat peneliti melakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan salah satu ahli yang menyatakan bahwa Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambat, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2011). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Sugiyono (2016) yaitu proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan 
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temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif 

bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang 

berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara 

umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.5.1.  Pengumpulan data (data collection) 

Pengumpulan data adalah proses mencari, mencatat dan mengumpulkan 

semua data secara objektif yang disesuaikan dengan hasil observasi dan 

wawancara dilapangan sesuai dengan data yang didapatkan. 

3.5.2.  Reduksi Data (data reduction) 

Menurut Sugiyono (2010) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

serat membuang hal yang tidak perlu atau tidak digunakan. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencari kembali bila diperlukan.  

3.5.3. Penyajian Data (data display)  

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matrik sehingga memudahkan peneliti 

untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data yang lain. 

3.5.4. Penarikan kesimpulan (verification) 
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Penarikan kesimpulan adalah langkah-langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data.Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Data yang sudah direduksi 

dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, penulis akan menguji kredibilat data pada penelitian 

kualitatif dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu (Sugiono, 2018). Pertama, Triangulasi Data adalah 

pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, Triangulasi Teknik adalah pengujian 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, Triangulasi waktu adalah pengujian 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan 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. 

3.7 Instrumen penelitian 

Adapun instrumen penelitian ini menggunakan pedoman observasi dan 

wawancara sebagai bagian dari cara peneliti memperoleh infomasi. Pedoman 
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observasi yang digunakan adalah berupa pengamatan bagaimana guru 

melaksanakan pembelajaran di kelas. wawancara yang digunakan adalah 

pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian yang ingin diteliti. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat memperoleh jawaban.  
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