
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah 

(Moleong, 2011: 6) 

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data 

dan mengetahui secara jelas bagaimana peran guru pendidikan 

agama Islam dalam membentuk karakter religius siswa di SMP 

Muhammadiyah Imogiri 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sama juga dengan tempat penelitian. 

Tempat penelitian adalah “tempat dimana proses studi yang 

digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian 

berlangsung” (Sukardi, 2015: 53) 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 

Imogiri. Sekolah ini terletak di jalan Raya Imogiri, 
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Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Subyek Penelitian  

Menurut merupakan sesuatu yang sangat penting 

kedudukannya dalam suatu penelitian. Subyek penelitian 

dapat berupa benda, hal atau orang (Arikunto, 2014: 152). 

Subyek penelitian adalah sumber data untuk menjawab 

masalah. Adapun Subyek dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, guru pendidikan agama islam, siswa SMP 

Muhammadiyah Imogiri.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis menggunakan 

beberapa metode yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, karena berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung 

dari bagaimana bisa menentukan dan mengambil data. Adapun 

metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Wawancara   

Wawancara menurut Sudijono (2006: 82) adalah 

“cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara 

sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan 

yang telah ditentukan”. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

untuk mendapatkan data tentang peran guru PAI dalam 

membentuk karakter religius. Sehingga wawancaranya 

kepada kepala sekolah dan guru PAI SMP Muhammadiyah 

Imogiri.  

2. Observasi (Pengamatan)  

Observasi atau pengamatan merupakan “suatu teknik 

atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung” 

(Sukmadinata, 2012: 220). Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang perilaku guru dalam membentuk 

karakter religius dan siswa SMP Muhammadiyah Imogiri. 

3. Dokumentasi  

Menurut Margono (2005: 181) metode dokumentasi 

adalah Cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam metode ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data atau informasi yang tidak ditemukan dalam wawancara 

ataupun observasi meliputi dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Dokumen diperoleh dari kepala sekolah, 

guru PAI dan murid SMP Muhammadiyah Imogiri guna 

memperoleh catatan-catatan tentang peran guru PAI dalam 
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membentuk karakter religius siswa SMP Muhammadiyah 

Imogiri 

D. Kredibilitas  

Pemerikasaan keabsahan dan kebenaran data sangat 

penting dilakukan untuk mendapatkan data yang kredibel (dapat 

dipercaya). Untuk menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan tekhnik triangulasi data. Triangulasi data adalah 

“pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu” 

(Sugiyono, 2015: 372). 

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber yang membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan. 

Selain mengadakan triangulasi data untuk mengecek 

keabsahan data yang diperoleh, peneliti juga melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan teliti. Sehingga dengan cara 

tersebut kebenaran data serta urutan peristiwa dapat direkam 

secara sistematis. 

 

 

 

 



69 

 

 
 
 

E. Analisis Data 

1. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, semua data hasil dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi didapatkan di lapangan 

dikumpulkan untuk kemudian direduksi. 

2. Reduksi data 

Setelah data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dikumpulkan. Maka tahap selanjutnya adalah 

merangkum dan mencatat hal-hal pokok yang menjadi  fokus 

bahasan yang diteliti peneliti. Mereduksi data berarti 

“merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu” (Sugiyono, 2015: 338).  

Reduksi data dilakukan dengan jalan abstraksi. 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga dalam 

penelitian ini. Data mengenai peran guru pendidikan agama 

Islam dalam membentuk karakter religius siswa diperoleh 

dan telah terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan atas 

kepustakaan kemudian dibuat rangkuman. 

3. Data Display 

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data 

yang telah dirangkum tadi kemudian dipilih, sekiranya data 

mana yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian. 
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Sajian data ini dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian yaitu yang berhubungan dengan 

peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

karakter religius siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data di kumupulkan, direduksi dan didisplay, 

maka tahap selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditarik peneliti bersifat 

sementara dan dapat berubah-ubah, bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung kesimpulan awal 

yang telah ditarik maka peneliti akan mengumpulkan data 

selanjutnya. Tetapi, jika kesimpulan yang telah dikemukakan 

diawal didukung dengan bukti-bukti kuat dan valid yang 

ditemukan peneliti dilapangan maka kesimpulan tersebut 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 


