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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1972:5) sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan inividu tersebut secara holistic (utuh). 

Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam 

variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan. Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya.1 

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena 

dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh 

dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber 

atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.  

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama 

menyesuaikan metode kualtatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

 
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),  

hlm.  3. 
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kenyaataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi.2 

Penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. 

Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, tape recorder, 

dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya3. Penelitian 

kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh 

dibandingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. 

Beberapa alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Salah satu 

diantaranya adalah bahwa metode ini telah dingukan secara luas dan dapat 

meliputi lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode penyelidikan yang 

lain. Metode ini banyak memberikan konstribusi terhadap ilmu pengetahuan 

melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu kita 

dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan 

percobaan. Selanjutnya metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu 

keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu.  

 
2 Ibid, hlm. 5. 
3 Ibid, hlm 6. 
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Alasan lain mengapa metode ini digunakan secara luas adalah bahwa data 

yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk 

menyelesaikan diri, atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul 

dalam kehidupan sehari-hari. Metode deskriptif juga membantu kita 

mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan yang diinginkan, lagi pula 

penelitian deskriptif lebih banyak digunakan dalam bidang penyelidikan dengan 

alasan dapat diterapkannya pada berbagai macam masalah. 

3.2. Lokasi dan Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam Penelitian kualitatif, bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena 

disamping peneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. 

Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data 

dilakukan sendiri oleh peneliti.4 Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian 

ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses 

pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara 

secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.5 

Lokasi penelitian ini berada di kota Gresik propinsi Jawa Timur, tepatnya 

di SMK Nurul Islam JL KH Syafi’i No 21 Sukomulyo. Pemilihan  Lembaga ini 

sebagai objek penelitian didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : (1) Lembaga 

ini merupakan sekolah  yang mempunyai nilai plus yang menjadi tujuan para 

siswa yang datang dari berbagai kota. (2). Berdasarkan berbagai keberhasilan 

 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Reneka 

Cipta, 2002), hlm. 11. 
5 Lexy J. Moleong, Op.Cit, Hal 117. 
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yang telah diraih oleh Lembaga ini merupakan alasan peneliti untuk mengamati 

lebih jauh dalam strategi pengembangan yang dilakukan Lembaga ini untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3.3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh. 

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasi 

sumber data menjadi 3 huruf depan P singkatan dari bahasa inggris. 

P =  person, sumber data berupa orang, dimana sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara ata jawaban terulis 

melalui angket. 

P = place, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, misalnya ruangan, kelengkapan 

alat, wujud benda, aktivitas, kinerja, kegiatan belajar mengajar dan lain 

sebagainya. 

P =  paper, sumber data berupa simbol, yaitu sumber  data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain, lebih 

mudahnya bisa disebut dengan metode dokumentasi.6 

Berkenaan dengan sumber data ini, peneliti menggali data dari penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah suatu 

penelitian yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. 

 
6 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 107. 
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Disamping itu, peneliti juga mengambil beberapa buku pedoman, sejarah 

singkat, prasasti majalah-majalah, dari obyek penelitian dan buku lainnya yang 

terdapat dalam buku panduan. Sedangkan penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung di lapangan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah , wakil kepala sekolah  

urusan kurikulum, wakil kepala sekolah  urusan kesiswaan, wakil kepala 

sekolah  urusan humas, kepala perpustakaan, perwakilan guru dan wali kelas, 

dan TU. Selain itu juga peneliti melakukan pengamatan/observasi dan analisa 

dokumen  

3.4.Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan tenik-tehnik 

pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode: 

3.4.1. Observasi  

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

menyebutkan observasi atau disebut pula dengan pengamatan meliputi 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.7  

Observasi ini peneliti lakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang keadaan yang sebenarnya, sebagaimana yang dikatakan 

 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 133. 
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Nasution, observasi bertujuan : “1. Untuk memperoleh informasi tentang 

Bagaimana Mutu Pembelajaran PAI di Kelas XII pada masa Pandemi 

Covid-19 di SMK Nurul Islam Gresik. 2. Untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran yang 

sukar diperoleh dengan metode lain.8 

3.4.2. Interview  

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer)9 

Peneliti menggunakan metode interview dalam bentuk interview bebas 

terpimpin. Menurut Suharsimi Arikunto, interview bebas terpimpin yaitu 

melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan dan untuk 

selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut diperdalam.10  

Peneliti mengusahakan wawancara ini bersifat santai dan luwes agar 

tidak terlalu tegang dan formal tanpa mengesampingkan keseriusan. Ketika 

peneliti kurang yakin dengan jawaban-jawaban dari subjek yang 

diwawancarai dan ingin membuktikan jawaban tersebut, maka peneliti 

melakukan observasi/pengamatan di lapangan. 

3.4.3. Dokumentasi  

 
8 S.Nasution. Metode Research Penelitian Ilmiah, (Bandung : Jermais, 1991) h.144. 
9 Ibid, hal 132. 
10 Suharsimi Arikunto, op.cit, hlm. 132. 
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 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.11 

 Metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang 

dimiliki lembaga dan peneliti menformulasikan dan menyususunyan 

dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. engan 

metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, 

sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan 

dengan penelitian seperti : gambaran umum sekolah, struktur organisasi 

sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, 

foto-foto dan sebagainya yang ada disekolah. Metode dokumentasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan 

melalui metode observasi dan wawancara. 

3.5. Analisis Data  

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini akan disajikan 

secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif 

menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati12, 

 
11 Ibid, hlm. 135. 
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2003), hlm. 3. 
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sehingga dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan 

realitas yang sebenarnya desuai dengan fenomena yang ada secara rinci, tuntas 

dan detail 

Analisis data ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu Metode 

komparasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengabungkan antara fakta-

fakta yang ada dengan berdasarkan pada teori yang ada guna untuk melengkapi 

penjelasan yang diperlukan. 

 


