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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif “ penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1 Sedangkan menurut

Moleang, bahwa penelitian kualitatif adalah” Penelitian yang dilakukan berdasarkan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.”2 Dalam

penelitian ini penulis mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu

aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kendari. Pemilihan

lokasi didasari atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini sangat strategis,

karena masih berada dalam lingkungan Kota Kendari yang memungkinkan

peneliti mudah untuk dijangkau

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV Alfabeta,
2006), h. 4.

2 Lexy.J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.
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2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sekitar 3 bulan, dimulai sejak bulan Agustus

sampai Oktober 2016.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data penelitian

diperoleh. Dalam hal ini, sumber data merupakan sumber atau asal informasi

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam sumber data

primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para

informan pada seluruh objek penelitian yang diperoleh.Informan penelitian ini

adalah Kepala Sekolah,guru Agama Islam dan siswa.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berfungsi sebagai pelengkap, yang

melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil

observasi lapangan, dokuman sekolah,dan referensi perpustakaan yang

relevan dengan judul penelitian.
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D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan langsung) adalah suatu metode yang digunakan

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengamati dan

mencatat letak geografis, kondisi siswa, struktur organisasi, kegiatan yang

dilakukan guru dalam penanaman pendidikan karakter, serta observer meneliti

langsung masuk dalam kelas untuk meneliti proses KBM di SMA Negeri 6

Kendari.

b. Interview (Wawancara) yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung

(menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur) , yang di anggap dapat

memberikan keterangan secara akurat yaitu, kepala sekolah, guru PAI, peserta

didik dan satpam SMA Negeri 6 Kendari.

c. Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda.3

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat

membantu peneliti dalam mencatat dan menyalin data yang terdapat di SMA

Negeri 6 Kendari baik dalam bentuk foto-foto, kearsipan, atau bentuk-bentuk

dokumen lain yang dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian.

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), h. 231.
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E. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini  menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan

dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan

dan mendeskripsikan tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam

membentuk karakter siswa SMA Negeri 6 Kendari. Penelitian ini mendeskripsikan

secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana
yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.4

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data, yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan semua temuan
hasil wawancara dari kepala sekolah, guru PAI, peserta didik, dan satpam
SMA Negeri 6 Kendari dan memilih hal pokok dari hasil temuan yang sesuai
dengan rumusan masalah untuk menjadi hasil penelitian yang terkait hal-hal
yang penting.

b. Penyajian data (data display) setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini
dapat dilakukan dalam bentuk tabel,uraian singkat,bagan dan hubungan antar
kategori. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan.”yang paling
sering untuk menyajikan  data dalam penyajian kualitatif adalah dengan text
yang bersifat naratif5.

4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 88.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008). h.

246.
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c. Verifikasi Data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang dapat

diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara

mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subyektifitas yang dapat

mengurangi kualitas penelitian.

p

E. Pengecekan Keabsahan Data/trianggulasi.

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Dalam penelitian kualitatif bahwa uji

keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian maka perlu dilakukan

adalah antara lain perpanjangan penelitian, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, dan member check.6

1. Perpanjang Pengamatan

Dengan perpanjangan penelitian berarti peneliti kembali kelapangan,

melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang

pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti

hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk Rapport,

semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, semakin mempercayai

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terjadi rapport,

maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak

lagi menggangu prilaku yang dipelajari.

6Ibid, h. 368.
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2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih

cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita

mengecek pengerjaan soal-soal ujian, atau meniliti kembali tulisan dalam

makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan

ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data

yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan

ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan

sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan

triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui bebearapa sumber.

b. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu di cek

dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.
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c. Triangulasi Waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data

yang lebih valid sehingga dapat lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai

ditemukan kapasitas datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan

cara mengecek hasil penelitian, dari peneliti lain yang diberi tugas

melakukan pengumpulan data.

4. Mengadakan Member Check

Member check adalag proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Apablila ditemukan oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga

semakin kridibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan

berbagai penafsiran tidak disepakati oleh para pemberi data, dan apabila
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perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus

menemukan dengan apa yang diberikan oleh si pemberi data.7

7Malik Muqtadir, “cara menguji kredibilitas dalam penelitian kualitatif”, (Online)
(http://www.tipepedia.com/2015/08/cara-menguji-kredibilitas-data-dalam.html, diakses 21 Juni 2017)
2017.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kendari

Suatu lembaga berdiri baik lembaga formal maupun non formal biasanya

dilatarbelakangi tuntutan masyarakat yang menginginkan kemajuan terutama di

bidang pendidikan. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kendari secara resmi berdiri

pada tahun 1996. Sejak berdirinya SMA Negeri 6 Kendari dipimpin oleh bapak La

Ruhama, S.Pd pada tahun 1996-2003. Kemudian digantikan oleh bapak Drs. Akib

Thalha pada tahun 2003-(PLH). Kemudian digantikan oleh bapak Drs. Tenggarudin,

M.Pd pada tahun 2003-2008. Kemudian digantikan oleh bapak Drs. Abdul Jalil, M.Si

pada tahun 2008-2011. Kemudian digantikan oleh bapak Abd. Rahman. M. S.Pd.I,

M.Si pada tahun 2011-sekarang. Sekolah yang memiliki Luas areal seluruhnya

15.000 m2. Sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar sepanjang 300 m. Serta memiliki

luas bangunan 4.158 m2.1

2. VISI dan MISI

Adapun Visi dan misi SMAN 6 Kendar5 dalam 8 – 10 tahun yaitu:

Unggul dalam prestasi, handal dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK), Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa

(IMTAQ). Indikator:

1 Dokumentasi Sekolah SMA Negeri 6 Kendari
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