
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan 

dari orang atau perilaku yang dapat diamati.
1
 Pendekatan ini diharapkan mampu 

menghasilkan uraian yang mendalam tentang perilaku, ucapan dan tulisan yang 

dapat diamati peneliti terhadap peserta didik dan guru pembimbing untuk 

mengimplementasikan Shalat Dhuhadi SMK Muhammadiyah 2 Gresik. 

 

3.2    Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini bertempat di Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Jl. 

Raya klampok No:21  Telp/Fax 031 7923951 Benjeng Gresik. Kode Pos: 61172. 

Website: smkmudagres.blogspot.com . E-mail :smakda2gres@yahoo.com 

 

3.3    Instrmen Penelitian  
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 Sebelum turun ke lapangan dan kancah penelitian, seorang peneliti harus 

mempersiapkan instrumen yang akan di gunakan untuk mengumpulkan data. 

Kesiapan instrumen merupakan bagian penting dalam tahap pengumpulan data 

penelitian.
2
 

 Penyusunan instrumen penelitian seringkali menjadi kendala tersendiri 

bagi peneliti. Hal ini di karenaka peneliti belum memahami kerangka berfikir dan 

konseptualisasi penelitian, bahkan peneliti belum memahami betul masalah yang 

akan di teliti. Padahal dalam menyusun instrumen peneliti di haruskan mampu 

menjelaskan detail masalah dalam bentuk variabel, indikator, deskriptor hingga 

menjadi butir pertanyaan. Di setiap butir pertanyaan harus mencerminkan detail 

masalah penelitian. 

 Langkah-Langkah penyusunan instrumen penelitian dapat di 

kategorisasikan dalah tahap: (1) menyusun kerangka berfikir, (2) melakukan 

pemetaan teori, (3) menjelaskan detail masalah menjadi indikator dan deskriptor, 

dan (4) menyusun kalimat tanya yang operasional.
3
 

 Tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai 

instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data dalam 

berupaya mencapai wawasan-wawasan imajinatif. Pada dunia sosial, responden, 

peneliti diharapkan fleksibeldan reflektif tetapi tetap mengambil jarak. 

Konsekuensi dari pendekatan ini adalah, metode penelitian kualitatif par 
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excellence merupakan observasi partisipatoris “pengamatan terlibat”.
4
 Untuk itu 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan diri sebagai instrumen, bertindak 

sebagai perencana, pelaksana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data 

tentang implementasi shalat Dhuhadi Smk Muhammadiyah 2 Gresik. 

 

3.4    Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yang 

bersifat deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang paling dasar dan ditujukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena 

yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.
5
 

Pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada dua sumber datameliputi: 

1. Sumber data utama (primer), yaitu sumber data yang pertama kali diteliti dan 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
6
 Dalam hal ini, 

yang menjadi data primer adalah :  

a. Buku tentang shalat Dhuha 

b. Kepala Sekolah  

c. Guru pembimbing 

d. Siswa 
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2. Sumber data tambahan (sekunder), merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen.
7
Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari: 

a. Buku – buku atau tulisan yang membahas mengenai makna –makna shalat 

Dhuha,dan lain – lain yang dapat menguatkan argumen penelitian. 

b. Orang tua atau wali dari peserta didik. 

 

3.5    Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data yang 

meliputi : 

1. Observasi  

Nasution (1988) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuan hanya dapat bekerja bedasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang di peroleh melalui data observasi.
8
Observasi dalam penelitian ini, 

dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan serta faktor 

kendala dan solusi dari implementasi Shalat Dhuha di Smk Muhammadiyah 2 

Gresik. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memberikan jawaban 
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atas pertanyaan itu.
9
Wawancara terstuktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara,pengumpul data telah menyiapkan instumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya 

pun telah di siapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden di 

beri pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
10

Wawancara 

ini digunakan untk menggali informasi dan data dari kepala    sekolah, 

kesiswaan,Guru pembimbing dan peserta didik.  Melalui wawancara ini, 

penulis akan memperoleh data tentang sejarah, gambaran umum  serta 

faktor kendala dan solusi dari implementasi shalat Dhuha. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah belalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan,gambar,atau karya-karya monumental dari seseorang 
11

 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik berupa kamera untuk merekam proses pada saat 

kegiatan penelitian berlangsung.
12

Dokumentasi berupa foto merupakan bukti 

autentik bahwa penelitian ini telah dilaksanakan. 
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Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian ini, sebagai upaya mencari data yang sah dari 

bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

3.6    Definisi Operasional Variable 

1. Implementasi 

Implementasi, bahasa sederhananya adalah pelaksanaan. Lebih detailnya 

implementasi adalah penerapan suatu konsep, ide, inovasi atau kebijakan 

dalam suatu tindakan praktis yang dapat memberikan dampak, efek baik 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
13

. Jadi implemtasi adalah suatu 

tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. 

 

2. Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha atau juga di sebut shalat al-awwabin adalah adalah shalat 

sunnah yang di kerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggalah 

(setinggi tonggak) dan berakhir pada saat tergelincirnya matahari di waktu 

dzuhur. Jika shalat Dhuha ini di lakukan persis di awal waktu terbitnya 

matahari, maka di sebut dengan shalat al-isyraq (syuruq/terbit).
14
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3.7    Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan 

setatistik.terdapat beberapa dua macam statistik yang di gunakan untuk analisis 

data dalam penelitian, yaitu statistikdeskriptif,dan statistik inferensial.
15

 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan realita fenomena sebagai apa 

adanya terpisah dari perspektif subjektif.
16

 

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Data reduction (Reduksi data) 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin 

lama meneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu segera di lakukan analisis data mealui reduksi 

data.mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.
17

 

2. Data Display (Penyajian data) 

 Dalam penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat,  

bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya.
18
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3. Kesimpulan 

  Kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan 

dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul dan 

diverifikasikanselama penelelitian berlangsung. Verifikasi disini mungkin, 

sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama 

menulis dan merupakan tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan.
19
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