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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan 

Metode merupakan cara atau teknik yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian. Sedangkan penelitian merupakan usaha dalam 

bidang ilmu pengetahuan  yang dilaksanakan untuk memperoleh fakta-fakta 

dengan berprinsip kepada kesabaran, kehati-hatian, dan sistematis dalam 

rangka menjawab kebenaran (Mardalis, 2006 dalam Ayu dan Anas, 2018: 5). 

Metode penelitian merupakan suatu teknik ilmiah yang bertujuan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2006: 1). 

Metode penelitian adalah proses penyelidikan yang dilakukan dengan cara 

sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, dan juga merupakan upaya untuk 

menyelidiki suatu permasalahan khusus yang memerlukan sebuah jawaban 

(Josi, 2017: 2). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak dilakukan dengan 

cara-cara yang berkaitan dengan statistik ataupun prosedur kuantitatif 

(Khilmiyah, 2016: 1). Menurut Creswell (2012) dalam Sugiyono (2016: 228) 

penelitian kualitatif merupakan suatu proses penerjunan dan pemahaman 

makna dalam sebuah perilaku individu ataupun kelompok serta memberikan 

gambaran mengenai kehidupan sosial dan kemasyarakatan. 
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B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih Madrasah ‘Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman yang 

terletak di Jalan Pramuka, Sidoarum, Godean, Sleman sebagai lokasi untuk 

dilakukannya penelitian. Alasan peneliti memilih MAN 1 Sleman sebagai 

lokasi penelitian adalah dikarenakan sekolah tersebut berbasis Agama 

Islam, letak geografis yang strategis, memiliki hubungan emosional yang 

cukup baik dengan guru-guru di MAN 1 Sleman, dan mengetahui cukup 

banyak kondisi sekolah tersebut. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek yang dibutuhkan sebagai informan dalam penelitian ini 

adalah pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan 

program/kegiatan di MAN 1 Sleman, yaitu: Kepala Sekolah MAN 1 

Sleman, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, dan Guru Agama Islam 

yang berjumlah dua orang (pengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak).  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian (Josi, 

2017: 2). Pengumpulan data merupakan point penting dalam sebuah penelitian. 

Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh fakta yang terdapat pada 

subyek maupun obyek penelitian. Untuk memperoleh data yang valid,  teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan dengan pihak 

yang dapat membantu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti, guna memperoleh data berupa lisan atau 

tulisan yang dibutuhkan (Kautsar dan Edi, 2017: 266). Wawancara adalah 

aktivitas percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan yang ditanyakan (Khilmiyah, 2016: 269).  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara 

terstruktur dalam memperoleh informasi secara langsung dari subyek yang 

terlibat dalam obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data melalui proses komunikasi antara pewawancara dengan informan, 

terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan data penelitian. 

2. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2012 dalam Wahyuni, 2015: 6). 

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis 

dari sebuah aktivitas manusia dan pengaturan fisik, yang mana kegiatan 

tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan bersifat alami untuk 

menghasilkan sebuah fakta (Hasanah, 2017: 26).  

Peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung dari aktivitas yang sesuai dengan obyek penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang diambil dari sebuah sumber atau sudah tersedia tanpa harus 

melakukan pencatatan data (Muslim, Sugiharti, Prasetiyo dan Alimah, 

2017: 137). Metode ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh adalah data yang 

lengkap dan sah, serta bukan berdasarkan pemikiran (Khilmiyah, 2016: 

279).  

Peneliti akan mengumpulkan berkas-berkas yang sesuai dengan 

obyek penelitian dalam rangka melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Misalnya, Kurikulum Sekolah, Laporan Kegiatan Sekolah, 

Nilai Siswa, dan lain-lain. 

D. Kredibilitas 

Data yang dimiliki oleh peneliti kemudian diuji kredibilitasnya dengan 

teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar absah dari berbagai sumber dengan 

menerapkan beberapa cara dan waktu (Sugiyono,2016 dalam Ningsih, 2017: 61). 

Peneliti akan melakukan uji keabsahan data dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan observasi dan hasil wawancara dengan data yang bersifat 

dokumen.  
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E. Analisis Data 

Analisis merupakan suatu proses pemecahan data dengan tujuan untuk 

membaginya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan 

elemen dan struktur yang telah ditentukan (Khilmiyah, 2016: 329). Proses yang 

akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh 

adalah dengan: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya berjumlah cukup banyak 

dan masih belum terstruktur. Setelah data terkumpul, kemudian dirangkum 

dan dipilih sesuai dengan obyek penting penelitian serta memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidka dibutuhkan 

(Sugiyono,2016 dalam Ningsih, 2017 :63). Dengan demikian, reduksi data 

bermaksud untuk menyederhanakan data selama melakukan penelitian di 

lapangan (Khilmiyah, 2016: 332) 

Peneliti akan menyeleksi data yang telah terkumpul melalui metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melihat point-point 

penting dari data yang ada sesuai dengan obyek penelitian, sehingga 

penelitian bisa dilakukan dengan fokus dan terarah. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan penyajian informasi yang 

disusun dan berkemungkinan adanya kesimpulan yang dihasilkan 

(Khilmiyah, 2016: 332). Peneliti akan menyederhanakan data yang 

diperoleh dengan bentuk penyajian data yang dapat dipahami, yaitu dapat 
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dengan menggunakan bagan, tabel, maupun dalam bentuk narasi dengan 

tanpa menghilangkan maknanya.  

3. Kesimpulan 

Langkah ketiga yang dilakukan dalam rangka menganalisis data 

kualitatif adalah dengan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi 

data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data-data 

yang diperoleh dengan mencari hubungan, perbedaan, serta persamaan 

data yang diperoleh selama proses pengambilan data (Khilmiyah, 2016: 

333). Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan bersumber 

dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

terkait dengan strategi pengembangan karakter religius siswa setelah 

dilakukannya reduksi data dan penyajian data. 

  


