
BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pelitian

Pendekatan penelitian adalah rancangan yang mengatur penelitian

agar peneliti memperoleh data yang tepat sesuai dengan karakteristik dan

tujuan penelitian. Relevan dengan sifat permasalahannya, penelitian  ini

menggunakan pendekatan kualitatif,  yakni sebuah model penelitian yang

sangat tergantung pada kemampuan observasi partisipan, wawancara

mendalam  dan interpretasi, sehingga gejala-gejala yang terjadi diluar

penelitian resmi juga akan diperhitungkan .

Digunakannya desain kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada

beberapa pertimbangan, antara lain : pertama, karena penelitian ini dengan

cara induktif berusaha mengungkap secara mendalam makna dari fenomena

sosial dan pola nilai yang terjadi secara dinamis dan alami pada latar

penelitian. Kedua, karena diasumsikan di lapangan terdapat value system dan

double reality yang interaksinya susah diduga, maka pola tersebut tidak

mungkin dibakukan terlebih dahulu sehingga tak terelakkan kehadiran

peneliti sebagai key instrument guna mendesain penelitian secara berulang-

ulang.

Sementara jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan studi

kasus. Penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang berupaya

melakukan eksplorasi terhadap suatu latar,  atau satu peristiwa tertentu ,  atau



satu subjek  atau satu tempat penyimpanan dokumen dengan cara

menginvestigasi secara eksploratif, deskriptif dan utuh  fenomena sementara

dalam konteks kehidupan nyata (real live context).

B. Lokasi  Pelitian

Penelitian ini hanya fokus mengkaji tentang Strategi guru PAI dalam

menanamkan disiplin pada siswa SDN Kalisat 04 tahun pelajaran 2015/2016.

Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan efektifitas,

dimana peneliti mengenal cukup lama para informan penelitian sehingga

memungkinkan bagi peneliti bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan

dengan penelitian ini.

C. Informan  Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (purposif)

beberapa orang yang dipandang memiliki perhatian dan pemikiran mengenai

pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan motivasi belajar PAI pada

siswa SDN Kalisat 04, hal demikian karena dalam penelitian kualitatif lebih

menekankan pada informan yang relevan dengan fokus penelitian, karena itu

informan dalam penelitian ini meliputi ; kepala sekolah, waka kurikulum,

waka kesiswaan, dewan guru, guru PAI dan sebagian  siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara

lain adalah : Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Digunakannya

teknik observasi dimaksudkan untuk mengamati secara langsung kondisi

faktual strategi guru PAI dalam menanamkan disiplin siswa SDN Kalisat 04



tahun pelajaran 2015/2016. Sementara digunakannya teknik wawancara

dimaksudkan untuk mendeteksi lebih jauh mengenai empat fokus penelitian.

Sedangkan penggunaan teknik studi dokumentasi dimaksudkan untuk

mengumpulkan data-data yang sifatnya tertulis baik yang terpublikasi

maupun tidak yang terkait dengan maksud penelitian.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam rangka memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini

digunakan pengecekan keabsahan data dengan teknik trianggulasi sumber dan

trianggulasi metode. Dengan trianggulasi sumber, informasi yang diterima

dari seorang informan di cross check kebenarannya pada informan lainnya,

maka dengan cara ini informasi yang valid adalah informasi yang memiliki

kesamaan antara informan yang satu dengan informan yang lain.

Sedangkan dalam trianggulasi metode, data yang diperoleh dari

metode wawancara di cross check kebenarannya dengan data yang diperoleh

dari metode observasi dan metode dokumenter, dengan cara ini data yang

valid adalah data yang memiliki kesamaan, dari  hasil wawancara, observasi

dan dokumenter.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensinskripsikannya mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus

baik selama maupun sesudah pengumpulan data dengan teknik analisis

kualitatif deskriptif model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga

tahapan kegiatan, yaitu: proses reduksi data dengan cara melakukan

pemilahan dan klasifikasi, proses penyajian data dengan melakukan

pengorganisasian data menjadi satu kesatuan yang utuh dan proses

penarikan kesimpulan, baik kesimpulan sementara, lalu diverifikasi maupun

kesimpulan akhir.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini disajikan tahap-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, meliputi

a. Menyusun rencana penelitian

b. Memilih lapangan penelitian

c. Mengurus perizinan

d. Memilih informan

e. Dan menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan di lapangan, meliputi

a. Memahami latar penelitian

b. Memasuki lapangan penelitian

c. Mengumpulkan data

d. Dan menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap paska penelitian, meliputi

a. Menganalisis data yang diperoleh



b. Mengurus administrasi selesai penelitian

c. Menyajikan data dalam bentuk laporan

d. Dan merevisi laporan yang sudah disempurnakan


