
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif  yaitu jenis penelitian  yang  memberikan gambaran atau

uraian atas suatu keadaan  sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek

yang diteliti.42 Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan

gambaran yang terkait dengan  isi penelitian tersebut.43

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lambuya Kecamatan

Lambuya Kabupaten Konawe.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan, sejak bulan

Juni hingga bulan Agustus 2016.

C. Sumber dan jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data

lapangan. Data kepustakaan adalah sumber data berupa buku-buku literatur

yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data lapangan adalah

sumber data yang diperoleh dari penelitian baik langsung maupun tidak

1Roni Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis (Jakarta: PPM,
2005), h. 105.

2.Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT . Remaja Rosdakarya,
2007). h. 4.



langsung yang terdiri dari: kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam dan

siswa SMA Negeri 1 Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe.

Kemudian, dokumentasi dalam hal ini berupa: dokumen sekolah yang

diperoleh dari staf tata usaha tentang jumlah siswa, guru dan sarana prasarana

dan dokumentasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang

mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti.

Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian.44Adapun informan

tersebut guru mata pelajaran  Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah

SMA Negeri 1 Lambuya dan siswa SMA Negeri 1 lambuya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau dari

instansi seperti dokumen hasil belajar siswa baik dalam bentuk laporan

maupun data sekunder lainnya atau dari teks buku. Sumber data juga

menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan alat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini maka perlu

ditentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis.

3Ibid, h.112.



Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi (observation), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung

untuk   mengetahui kondisi,  yang terjadi dilapangan. Adapun pengamatan

yang dilakukan peneliti, mengenai strategi guru Pendidikan Agama Islam

dalam pembinaan akhlak siswa, dari pengamatan inilah peneliti akan

mencatat secara sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara pengambil data dari informan di lapangan. Adapun informan

yang dijadikan dalam pengambilan data interview yaitu guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lambuya dan

siswa SMA Negeri 1 Lambuya.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengambil data berupa dokumen serta data yang relevan dengan penelitian

ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti selama berada dilapangan

menggunakan model dan huberman, yang dikenal sebagai analisis tiga langkah

sebagai berikut:

1. Reduksi data, semua data yang diperoleh melalui teknik observasi,

interview dan dokumentasi dilapangan dianalisis dan dirangkum kemudian

dipilih yang pokok yang terkait dibutukan dalam pengkajian penelitian ini.

2. Display data, yakni menyajikan data yang diperoleh melalui teknik

observasi, interview dan dokumentasi untuk melihat gambaran secara



keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang memuat data

pembinaan  akhlak siswa tersebut.

3. Verifikasi data, yakni penarikan kesimpulan dari verifikasi. Pada awalnya

kesimpulan yang dibuat masih bersifat sementara, tetapi dengan

bertambahnya data yang diambil melalui observasi, interview dan

dokumentasi dari suatu kesimpulan, maka akan ditemukan dengan

mengecek data dari lapangan.45

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas

data. Uji kredibilitas data dilakukan dalam bentuk perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan pengamatan, trianggulasi data, analisis kasus negatif,

member chek.

1. Perpanjang pengamatan dalam penelitian ini adalah penelitian kembali ke

lapangan untuk melakukan pengamatan, dan wawancara dengan sumber

data yang pernah ditemui untuk meningkatkan kredibilitas data. Dalam

perpanjangan pengamatan difokuskan pada Strategi Guru Pendidikan

Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak  Siswa di SMA Negeri 1 Lambuya

Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe.

2. Meningkatan ketekunan pengamatan sebagai  salah satu uji kredibilitas data

dalam penelitian ini adalah meningkatan ketekunan, yakni melakukan

45Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data
kedalam kategori, 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, lihat sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif
(Bandung: al-fabeta, 2005), h.45.



pengamatan secara lebih cepat dan berkesinambungan terhadap subyek

penulis. Dengan meningkatkan ketekunan penulis melakukan pengecekan

kembali terhadap data yang telah ditemukan apakah kredibel atau belum

puntuk menemukan kredibilitas data.

3. Trianggulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau mengecek sumber

melalui sumber lain atau informan sampai pada taraf anggapan bahwa

informasi yang dipercaya atau kredibel.

4. Analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan

hasil penelitian sampai pada saat tertentu. Dalam penelitian ini penulis

mencari data yang berbeda dan bertentangan sampai data jenuh. Untuk

meningkatkan kredibilitas data, terhadap kasus negatif, peneliti melakukan

wawancara kepada beberapa subjek untuk meningkatkan kredibilitas data

sehingga kasus negatif hilang. Misalnya jika yang dibicarakan berkaitan

dengan pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 1 Lambuya Kecamatan

Lambuya Kabupaten Konawe, tetapi bila penulis masih mendapatkan data-

data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti

mungkin akan merubah temuanya, hal ini sangat tergantung seberapa besar

kasus negatif yang muncul. Ada sebagian orang yang menanggapi

pembinaan akhlak siswa itu sudah dilaksanakan dengan ideal. Namun ada

tanggapan yang mengatakan bahwa pembinaan akhlak siswa di SMA

Negeri 1 Lambuya Kecamatan Lambuya  Kabupaten Konawe, belum baik

dan belum ideal (tidak tepat kebutuhan). Maka penulis harus menganalisis



pendapat yang bertentangan secara mendalam, apa yang menyebabkan

adanya perbedaan persepsi.

5. Member chek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data dengan

tujuan untuk mrngetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan

apa yang diberikan sebelumnya. Dalam member chek penulis menemui

kembali subjek penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara

yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Negeri 1 Lambuya

SMA Negeri 1 Lambuya merupakan salah satu lembaga pendidikan formal

yang menyelengarakan pendidikan dan pengajaran dalam  rangka mencerdaskan

siswa-siswi agar dapat mengembangkan kemampuannya baik dari Kognitif,

Afektif, maupun Psikomotorik.

Menurut hasil wawancara  dengan pak Usman selaku kepala sekolah

mengatakan bahwa SMA Negeri 1 Lambuya  terletak di Desa Meraka  Kecamatan

Lambuya Kabupaten Konawe terletak di jalan bose-bose dengan berbatasan

dengan desa tanggobu dan desa amberi serta sekolah tersebut didirikan dan

mulai menerima siswa baru pada tahun 1993.46

Tujuan didirikannya SMA Negeri 1 Lambuya oleh pemerintah dan para

tokoh masyarakat desa adalah sekolah ini dibangun dengan tujuan agar generasi

muda dapat menempuh pendidikan dengan baik. Dengan demikian diharapkan

supaya generasi muda memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk masa

depan, dan sejak berdirinya SMA Negeri 1 Lambuya sudah tujuh kali mengalami

pergantian kepala sekolah,dan data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

46Usman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lambuya, Wawancara, tanggal 11
Juli 2016.


