
BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan berparadigma Deskriptif-

Kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi Kualitatif” 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau oraganisasi ke dalam variabel atau hipotetis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Moleong : 2011). 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang diteliti (Moleong : 2011). 

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-

kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, 

dokumen dll) atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk 

pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana 

adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang 

mendalam dari hakekat proses tersebut.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai 

fenomena secara rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala secara 

holistis kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak 

dilakukan (Tim Penyusun STAIN, 2013 : 46). Sebelum penelitian dilakukan 

biasanya seorang peneliti terlebih dahulu melakukan survei yang disebut 

dengan survei awal. Hal itu dilakukan dalam rangka mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi tersebut sehingga peneliti bisa 

memahami betul kondisi objek penelitian, dari situlah nantinya pertanyaan 

akan timbul apa, mengapa, kenapa dan bagaimana? 

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti di sini 

ialah SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang mana 

lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan Karena SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, merupakan lembaga sekolah dasar 

yang memiliki Prestasi di bidang keagamaan. 

 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 
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tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

sosial yang diteliti (Sugiono, 2010 : 124). 

Purposive sampling bertujuan memperoleh variasi sebanyak-

banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan 

jika satuannya sebelum sudah dijaring dan dianalisis (Moleong, 2011 : 224). 

Dengan teknik purposive sampling peneliti menentukan informan 

dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan lebih 

mengetahui tentang fokus masalah yang akan diteliti. Informan yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan beberapa informan 

(subyek penelitian), diantaranya adalah: 

1) Kepala sekolah 

2) Guru PAI 

3) Wali Kelas 

4) Siswa 

 

D. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan 

peneliti guna menyimpulkan data yang valid dari responden, serta bagaimana 

peneliti dapat menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data, 
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kemudian diambil kesimpulan. Dalam proses pencarian data, penulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi. 

Metode Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Mundir, 2013 : 

186). Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian 

(Margono, 2010 : 158). 

Dari kedua definisi di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-

gejala atau peristiwa yang tampak dalam obyek penelitian dengan jalan 

non partisipan.  

Adapun pedoman observasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Letak geografis SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten 

Jember 

2) Keadaan sarana dan prasarana yang terdapat di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. 

3) Proses belajar mengajar di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember. 
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b. Metode Interview. 

Interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya 

(Riduwan, 2006 :74).  

Menurut Sugiono (2010 : 196) metode interview atau tanya jawab 

sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan 

penelitian. Interview  sebagai suatu proses tanya jawab lisan, yang mana 

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat 

melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, 

tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi langsung tentang 

beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang 

manifes. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan tanya jawab lisan antara pencari informasi (interviewer) dengan 

sumber informasi (interviewee). Dalam penelitian ini menggunakan 

interview non terstruktur. 

Adapun pedoman interview dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Informasi yang didapat dari Kepala SDN Plalangan 05 yaitu tentang 

sejarah singkat lembaga, kegiatan Pembelajaran PAI, dan sarana 

prasarana sekolah. 
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2) Informasi yang didapat dari Guru PAI yaitu tentang kegiatan 

Pembelajaran PAI, metode pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi. 

3) Informasi yang didapat dari Wali Kelas SDN Plalangan 05 yaitu tentang 

sarana pembelajaran di kelas.  

4) Informasi yang didapat dari siswa SDN Plalangan 05 yaitu tentang 

kegiatan pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi. 

c. Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data atau informasi yang sudah di catat atau dipublikasikan dalam 

beberapa dokumen yang ada. Dalam hal ini Arikunto dalam Sugiono, 

(2010 : 240) mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah data yang 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda dan segainya. 

Adapun pedoman dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Struktur Organisasi SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Jember. 

2) Data Pendidik dan Kependidikan SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Jember. 

3) Data siswa SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Jember. 

4) Sarana dan prasarana SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Jember. 

5) Denah Lokasi SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Jember. 
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E. Analisa Data 

Setelah data-data terkumpul, maka untuk menganalisisnya di gunakan 

teknik analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali 

data-data yang telah terkumpul mengenai peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu guru pendidikan agama Islam di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat. 

Teknik analisis deskriptif adalah: “Cara menentukan dan menafsirkan 

data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan kegiatan, 

pandangan dan sikap yang tampak atau tentang suatu proses yang sedang 

berlangsung, pengaruh yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang 

muncul, kecenderungan yang sedang nampak dan pertentangan yang sedang 

meruncing dan sebagainya”. 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, 

karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti (Moleong, 2011 : 11).   

Ketika penggalian data telah selesai dan semua data telah terkumpul, 

maka saatnya peneliti menganalsis data. Proses menganalisis data terbagi 

menjadi 3 komponen, yaitu: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Data 
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yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila di perlukan. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakaan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verivikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran 

objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan 

kesahihan dan keandalan data dalam suatu penelitian (Moleong, 2011 : 321). 

Keabsahan data yang diperoleh akan diuji dengan menggunakan trianggulasi 

sumber. 

Trianggulasi sumber adalah mengecek derajat kepercayaaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2011 : 321).  .  
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Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan. 

Menyusun proposal penelitian untuk minta ijin kepada lembaga 

yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan serta menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengadakan kunjungan langsung ke lokasi 

penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri 

mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan 

fisik, mental dan sebagainya. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa data sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 


