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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan 

metode penelitian deskriptif lapangan (field research). Penelitian 

kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan 

kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, 

memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi 

berlangsung ditempat kejadia dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu.
1
 

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa 

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan 

khusus terhadap peristiwa tersebut. 

B. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan , karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai 
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pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipasi/berperanserta, 

artinyadalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan 

dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-

kecilnyapun.
2
 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian penyusun skripsi ini 

adalah di SMPN 1 Badas Kabupaten Kediri. Sekolah ini terletak di Desa 

Sumberagung yang tidak jauh dari Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 

Pemilihan lokasi penelitian ini sudah dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya adalah sekolah ini 

memiliki latar belakang sekolah yang menjadikan lulusan yang bersifat 

religius dan berakhlakul karimah sehingga sangat relevan dijadikan objek 

penelitian sesuai dengan judul peneliti, belum adanya penelitian serupa 

yang dilakukan di sekolah ini, serta mudahnya mengakses lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa responden 

yang akan dipilih untuk dijadikan responden yaitu guru pendidikan agama 

islam, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa siswa/siswi. 

Adapun data-data SMPN 1 Badas, kediri yaitu: 

1. Profil SMPN 1 Badas 

a. Nama Sekolah  :Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Badas  
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b. Alamat         : Jl. Melati No. 14, Krecek, Badas, Kediri 

c. Telepon       : (0354) 3101966 

d. Kelurahan        : Krecek  

e. Kecamatan    : Badas 

f. NSS/NDS   : - 

g. NPSN    : 69765028 

h. Terakreditasi    : - 

i. Tahun didirikan  :  2013 

j. Tahun beroperasi  : 2013 

2. Visi dan Misi 

a. Visi : Terwujudnya warga sekolah yang bersih, jujur, 

bertanggung jawab, dan berimtaq serta dapat menjalin 

hubungan harmonis yang menghargai orang lain dengan 

dijiwai oleh nilai karakter dan budaya. 

b. Misi  

1). Mewujudkan kurikulum 2013 yang adaptif dan proaktif 

berdasarkan standar nasional pendidikan. 

2). Mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, indah, 

aman, nyaman dan kondusif untuk belajar aktif, kretif dan 

menyenangkan, 

3). Mewujudkan manajemen sekolah berdasarkan prinsip 

MBS. 
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4). Meningkatkan partisipasi orang tua/ wali siswa, instansi 

pemerintah/ swasta, dan warga masyarakatdalam 

pembiyaan peningkatan mutu sekolah, 

5). Melaksanakan pengembangan bakat dan minat siswa 

secara optimal. 

6). Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan dengan 

kompetensi sesuai kualifikasi dari badan standar nasional 

pendidikan (BSNP) , 

7). Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana 

pendidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran 

yang berorientasi pada CTL dan berbasis ITC. 

8). Mewujudkan sistem penilaian hasil belajar yang 

berbasis ITC sesuai standar nasional pendidikan, 

9). Mewujudkan budaya disiplin yang tinggi dan etika 

pergaulan yang baikbagi seluruh warga sekolah, 

10). Menumbuhkembangkan kegiatan keagamaan yang 

menunjang dan memperluas pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama warga sekolah, 

11). Mewujudkan kegiatan yang memupuk kepedulian 

sosial warga sekolah, 

12). Mewujudkan hubungan yang harmonis inter warga 

sekolah dan antara warga sekolah dengan masyarakat. 
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D. Sumber data 

Salah satu pertimbangan dalam menentukan suatu masalah penelitian 

adalahadanya atau ketersediaan sumber datanya. Menurut Suharsini Arikunto 

sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.
3
 Berdasarkan sumbernya, 

data dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan langsung dari 

sumbernya dalam hal ini sumber utamnya adalah Guru Pendidikan 

Agama Islam, Kepala Sekolah, serta beberapa siswa/siswi SMPN 1 

Badas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh 

peneliti sendiri sebagai penunjang sumber primer. Dalam penelitian ini 

yang termasuk dalam data sekunder diantaranya adalah dokumentasi 

penelitian baik berupa profil sekolah, data warga sekolah, data siswa 

serta kegiatan-kegiatan keagamaan Islami dalam menunjang 

peningkatan religiusitas siswa di SMPN 1 Badas. 

E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
4
 Untuk 

memperoleh data dan informasi yang dikehendaki sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam  skripsi ini, maka peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriah observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pecatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap 

objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.
5
 Observasi yang 

dilakukan peneliti bersifat langsung dalam artian peneliti berada bersama 

objek yang diselidiki. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMPN 1 Badas mencakup 

tentang bagaiman strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengajar 

siswa baik dikelas maupun diluar kelas akan tetapi peneliti tidak ikut 

dalam kegiatan pembelajarn tersebut. Tidak hanya fokus pada pendidiknya 

saja, akan tetapi peneliti juga mengamati kegiatan dan pergaulan sosial 

yang dilakukan oleh siswa muslim di sekolah. 

b. Intervew (wawancara) 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang dinginkan. 

Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, 
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dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status peranan mereka 

masing-masing.
6
 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti disini lebih bersifat kepada 

wawancara tak terstruktur. Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriah 

disebutkan bahwa wawancara tak terstruktur ini lebih bersifatinformal. 

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, 

atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada 

subjek. Wawancara seperti ini bersifat luwes dan biasanya direncanakan 

agar sesuai dengan subjek dan suasana padasaat wawancara dilaksanakan.
7
 

Penggunaan teknik wawancara yang bersifat tak terstruktur ini 

diharapakan mampu memberikan kebebasan dalam berpendapat kepada 

informasi sehingga informasi lebih luwes dan jujur apa adanya sesui 

dengan keadaan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan mereka terhadap strategi yang diterapkan oleh guru 

pendidikan agama islam dalam meningkatkan religiusitas siswa SMPN 1 

Badas. 

c. Dokumentasi  

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, 

termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalilatau buku, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan maslah penelitian  disebut teknik dokumenter.
8
 

Dokumetasi disini bisa berupa dokumen atau arsip sekolah berkenaan 

dengan gambar umum sekolah SMPN 1 Badas, yang meliputi profil 
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sekolah, visi-misi, letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, struktur 

organisasi, kegiatan sekolah, dll. Hal ini diperlakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam mengambil data yang sudah ada dalam 

bentuk dokumen yang dimiliki sekolah, sehingga peneliti bisa menghemat 

waktu dan tenaga dalam mengambil data penelitian. 

F. Analisis Data 

Langkah  selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah analisis data. 

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
9
 dalam penelitian ini metode yang 

digunakan dalam  menganalisis data adalah dengan  menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

Untuk mempermudah peneliti dalam   melaksankan penelitian  ini, 

maka dalam proses analisi data dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan apa 

yang dinyatakan oleh Nasution bahwa analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.
10

 Bentuk analisis data 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Analisis sebelum di lapangan  

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapaangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 
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pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menetukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

masuk dan selama di lapangan.
11

 

Sebelum melakukan ini, peneliti telah melakukan kegiatan 

prapenelitian dengan mendatangi SMPN 1 Badas serta melakukan 

wawancara singkat kepada kepala sekolah dan guru pendidikan 

agama islam untuk mengetahui gambaran awal keadaan sekolah 

terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

b. Analisis data di lapangan (Model Miles and Huberman) 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conlution draing/verivication yang 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

a). Data reduction (reduksi data) 

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan 

tentunya jumlahnya cukup banyak oleh karena itu perlu 

dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

                                                           
11

Ibid., 245. 



38 

 

penting, dicari tema dan polanya.
12

 Dengan mereduksi data yang 

ada ini maka peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan 

data, serta lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. 

b).  Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, frowchart, atau dengan teks 

yang berupa narasi. Penyajian data diperlukan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut.
13

 

c). Conclusion Drawing / Verification (penarikan kesimpulan) 

Langkah terkhir dalam penelitian kualitatif ini adalah penarikan 

kesimpulan. Menurut Miles and Huberman, kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
14
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G. Pengencekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian menggunakan tekni 

triangulasi, dalam kehidupan sehari-hari triangulasi dikenal dengan istilah 

cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber dan 

teknik. Beragam sumber maksudnya digunakan lebih lebih dari sumber 

untuk memastikan apakah datanya memang benar. 

1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbedadalam penelitian kualitatif. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi, atau kesioner. Bila dengan tiga teknik penguji 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain. untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda.
15
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yaitu: tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra lapangan  

a. Mengadakan observasi di sekolahan yang dijadika tempat 

penelitian yaitu di SMPN 1 Badas. 

b. Mengurus perizinan penelitian. 

c. Menyusun Proposal. 

d. Melaksanakan seminar Proposal. 

2. Tahap pekerjaan lapangan atau pelaksanaan  

Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi 

dilapangan untuk menggali data sebanyak-banyaknya sebagai data 

penelitian, peneliti terlibat langsung dalam penelitian karena 

peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga peneliti 

yang akan mengumpulkan data-data yang didapatkan dalam 

berlangsungnya proses penelitian. 

3. Tahap analisis data  

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam observasi 

dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber data, teknik dan waktu. 

 

 


