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METODOLOGIiPENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Denzin & 

Lincon (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu metode yang bertujuan menggambarkan bagaimana keadaan dan 

fenomena yang sebenarnya, kemudian dideskripsikan ke dalam laporan 

penelitian. Metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang 

dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan. (Nana 

dan Sukmadinata 2012:140). 

Alasan penulis memilih pendekatan penelitian ini karena penulis 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, 

actual dan akurat mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga 

penulis sendiri dapat lebih mudah dalam mengetahui gambaran dari objek 

penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk 

mendapatkan gambaran mendalam tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter Religiusitas siswa di MIN 1 Kendari Tahun Pelajaran 2021. 
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3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian/ Objek Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 1 Kendari Jl. Pembangunan, 

Kecamatan,  Kendari  Barat, Provinsi  Sulawesi Tenggara. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap selama kurang lebih 

2 bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli setelah 

kebutuhan data tercukupi. 

3.3 Data dan Sumber data 

Data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara 

langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan 

penelitian. Dalam penelitian data primer berupa wawancara, observasi, 

dokumentasi kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam 

penelitian ini. Data yang diambil catatan hasil wawancara melalui kepala 

sekolah, wakasek kesiswaan, dan guru bidang studi pendidikan akhlak, serta 

pengamatan langsung dilapangan yang telah dilakukan sebelumnya pada 

masa PLP.   

Sumber data sekunder yang mendukung data primer yaitu data 

kepustakaan dan data lapangan berupa dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian di MIN 1 Kendari  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian yakni menjelaskan semua langkah yang dikerjakan 

penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal -hal yang 

berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar  atau fakta-fakta yang dianggap 

benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu 

yang dijadikan sebagai kerangka berfikir. (Maslikhah, 2013:81) Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

3.4.1 Observasi: Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, 

kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu 

diobservasi (Basuki, 2006: 149). Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung proses implementasi pendidikan 

karakter dalam membentuk sikap religiusitas siswa di MIN 1 

Kendari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada 

tahap evaluasi. 

3.4.2 Wawancara: Metode wawancara adalah sebuah dialog atau tanya  

jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara 

dan terwawancara (narasumber) dilakukan secara berhadap-

hadapan. Metode ini penulis gunakan untuk mencari data secara 

umum tentang MIN 1 Kendari dengan mewawancarai antara lain 

Kepala Sekolah, Wakasek kesiswaan, Guru PAI dan siswa di MIN 

1 Kendari. Pelaksanaan wawancara dengan bebas terpimpin, 

karena akan memberi kebebasan pada pihak yang akan diteliti 

dalam memberikan jawaban, sehingga akan diperoleh data yang 
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lebih mendalam dan lebih jelas. Pihak peneliti dapat mengarahkan 

secara langsung pada pokok persoalan yang sebenarnya. 

3.4.3 Dokumentasi: Dalam penelitian ini, metode dokumentasi 

digunakan mengumpukan data tentang MIN 1 Kendari secara 

historis, geografis, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dan 

jumlah siswa MIN 1 Kendari, serta sarana prasarana yang ada. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Penulis menganalisis data penelitian menggunakan tehnik analisis data 

Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui tiga langkah:  

3.5.1 Reduksi data,berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. 

3.5.2 Penyajian data, menurut Miles da Hubermen bahwa:  penyajia 

data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan 

dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian 

kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 

3.5.3 Penarikan kesimpulan (verifikasi), kesimpulan atau verifikasi 

adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini 

peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data 

yang dikumpulkan  dengan mencari hubungan, persamaan, atau 
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perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek peneliti 

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar 

dalam penelitian tersebut ( Siyoto dan Sodik, 2015: 123-124)  

3.6   Uji Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif perlu menggunakan keabsahan data agar 

menghindari data bias yang tidak valid. Triangulasi dalam pengujian 

Validitas dan Reabilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini 

mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu.  

Triangulasi merupakan pemeriksaan kebenaran data yang telah diperoleh 

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau pengecekkan suatu 

sumber melalui sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi 

yang didapat benar atau kredibel. Triangualasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:241).  

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Menurut Patton (Moloeng, 2007: 330) bahwa “Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti juga bisa menggunakan observasi 
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terlibat (participant observation), dokumen tertulis, catatan atau 

tulisan pribadi, gambar atau foto dan sebagainya. 

3.6.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang  berbeda (Sugiyono, 

2016: 274), maka penulis melakukan diskusi untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari 

sudut pandang yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, 

teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. 

3.6.3 Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Triangulasi 

waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan 

dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan 

kepastian data.( Sugiyono, 2016:274) 


