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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif, 

maksudnya yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data yang 

bersifat desktiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, serta catatan lapangan dari orang-orang dan prilaku yang 

diamati. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam dan 

tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang 

berlaku.
76

 

Bentuk penelitiannya berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian. Dengan demikian, 

pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fakta 

(understanding) bukan menjelaskan fakta (explaning).
77

 

Adapun jenis penelitiannya adalah merupakan jenis penelitian evaluasi 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para 
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pengambil keputusan (penentu kebijakan) terkaitan dengan keampuhan dan 

keunggulan suatu program. 
78

 

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. 

Karena itu untuk memahami fenomena secara menyeluruh tentunya harus 

memahami segenap konteks dan melakukan analisa yang holistik, 

penjabarannya dengan dideskripsikan.  

Adapun alasan mendasar digunakannya pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini, karena: 

1. Lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang 

berdimensi ganda. 

2. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan subyek penelitian.  

3. Memiliki kesepakatan dan daya penyesuaian diri dengan banyak 

pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. 
79

 

Melihat fokus permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah 

tentang upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa serta kendala-kendala 
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yang dihadapinya maka jenis penelitian ini adalah “Penelitian Deskriptif”, 

sebagaimana dikatakan bahwa penelitian jenis ini adalah berusaha untuk 

memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan 

sifat-sifat populasi tertentu.  

B. KEHADIRAN PENELITI 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini mutlak diperlukan, 

sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam penelitian kualitatif 

peneliti merupakan instrumen utama (Key instrumen) pengumpul data, hal ini 

dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-

kenyataan yang ada dilapangan. Dengan alat yang bukan manusia, apalagi alat 

yang sudah dipersiapkan tanpa melihat lapangan,penyesuaian tidak mungkin 

dapat dilaksanakan. Manusia dapat mengatasi apabila terjadi anggapan bahwa 

kehadirannya merupakan alat pengganggu situasi responden.
80

  

Pada saat peneliti berada dilingkungan subjek, perubahan bisa saja 

terjadi, misalnya pada waktu melakukan observasi partisipasi ataupun pada 

saat wawancara dengan subjek. Menghadapi fenomena tersebut maka peneliti 

tetap akan memperhatikan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan, 

antara lain: 

1. Peneliti berusaha menghindari pengaruh subjektif dan menjaga 

lingkungan secara alamiah agar proses sosial yang terjadi berjalan 

sebagaimana biasanya. Di sinilah pentingnya peneliti menahan diri 
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untuk tidak terlalu jauh intervensinya terhadap lingkungan yang 

menjadi objek penelitian.  

2. Peneliti berusa mempelajari secara objektif keadaan subjektif para 

subjek yang ditelitinya. Peneliti harus menyadari bahwa tujuan 

utamanya adalah mencari informasi bukan menilai suatu situasi.  

Dalam penelitian ini sebagai instrumennya adalah peneliti sendiri, 

karena dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah 

mutlak diperlukan. Peran peneliti adalah sebagai partisipan penuh atau bisa 

juga sebagai pengamat, partisipan dan kehadiran peneliti adalah diketahui 

sebagai peneliti oleh subyeknya.  

C. LOKASI PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, dalam menentukan lokasi digunakan dengan 

mempertimbangkan berbagai hal, yaitu dari segi ekonomi, tata letak, maupun 

kualitas obyek yang diteliti. Dalam hal ini obyek yang akan diteliti adalah 

kelas XII SMA Antartika Surabaya yang berada di Jl. Banyu Urip Kidul II/37 

Surabaya. 

D. SUMBER DATA  

Sumber data menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh 

Lexy J. moleong sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

tindakan, dokumen dan lain-lain.
81

 Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 
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diamati atau diwawancarai merupakan sumberdata utama. Sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman.  

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya, ketiga 

kegiatan tersebut adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh semua orang, 

pada penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, 

dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.  

Dengan demikian sumber data (subjek penelitian) dalam penelitian ini 

menitik beratkan pada sumber data manusia, yaitu orang-orang yang dapat 

memberikan informasi tentang upaya-upaya guru dalam meningkatkan minat 

siswa belajar pelajaran PAI di SMA Antartika Surabaya. Subjek penelitiannya 

adalah guru PAI, siswa, Kepala Sekolah dan Wakasek Urusan Kurikulum.  

Sedangkan menurut Sugiyono data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata-kata, kalimat, skema, gambar, dan tidak berupa angka-angka, yang 

menyangkut sejarah, struktur organisasi atau hasil wawancara terhadap obyek 

penelitian berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data yang 

dihimpun adalah tentang upaya meningkatkan minat belajar, study kasus 
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di SMA Antartika Surabaya. Data dapat diperoleh melalui keterangan – 

keterangan kepada pihak sekolah, dan data tersebut tanpa jawaban atas 

pertanyaan – pertanyaan yang diajukan melalui wawancara langsung 

dan terbuka.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek. Dalam hal ini data yang 

dihimpun adalah semua yang terkait dengan SMA Antartika Surabaya 

meliputi managemen lembaganya, serta data yang berkaitan dengan 

penelitian.  

 

E. TEKNIK  PENGUMPULAN DATA 

Adapun teknik mengumpulkan data, banyak cara yang bisa digunakan, 

tetapi dalam hal ini akan mengambil beberapa metode yang sesuai dengan 

jenis penelitian ini penelitian ini. Adapun metode-metode tersebut adalah:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Metode ini berguna untuk mengumpulkan data-dat dan fakta serta teori 

yang dapat mendukung pembahasan dan sekaligus bermanfaat sebagai 

landasan teoritis.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research)   
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari 

lapangan.  

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dari 

lapangan adalah:  

a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong antara lain; Mengintruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

kepedulian dan lain-lain.
82

  

Jadi, wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan 

dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan yang diteliti.  

Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi mengenai upaya-upaya guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa terhadap Pendidikan Agama Islam di SMA Antartika Surabaya.  

Adapun yang menjadi objek adalah guru PAI, siswa, Kepala Sekolah, 

Wakasek Urusan Kurikulum.  

Dengan teknik ini peneliti dapat mengetahui tentang usaha guru 

dalam meningkatkan minat siswa belajar Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, meliputi persiapan guru, pelaksanaan pembelajaran, 
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pengendalian kelas dan ketrampilan guru membuka atau menutup 

pelajaran.  

b. Observasi 

Teknik Observasi adalah pengumpul data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek 

yang diteliti baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya 

maupun dilakukan didalam situasi yang khusus diadakan oleh peneliti.  

Sedangkan menurut S. Margono yang dikutip oleh Nurul Zuhriah 

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
83

   

Pemanfaatan teknik observasi dalam pengumpulan data penelitian 

sosial dirasakan sangat penting. Teknik  observasi yang dipakai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan.  

Adapun yang dimaksud dengan observasi non partisipan adalah suatu 

prosedur yang dengannya peneliti mengamati tingkah laku orang lain 

dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi 

terhadap kegiatan di lingkungan yang diamati.  

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

kongkrit dan nyata untuk memperkuat temuan  peneliti yang diperoleh 

melalui wawancara. Adapun yang menjadi objek adalah aktivitas guru dan 
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siswa dalam proses pembelajaran, tata letak lokasi SMA Antartika 

Surabaya, keadaan dan ketersediaan sarana prasarana yang dapat 

mendukung efektifitas pembelajaran serta upaya guru dalam 

meningkatkan minat siswa.   

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, leger, agenda dan lain sebagainya.
84

 

Menurut Gub dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Lexy J. 

Moleong mendefinisikan bahwa dokumen adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film.
85

 

Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersifat 

dokumenter, seperti  profil sekolah, data tenaga edukasi, struktur 

organisasi, Dokumen Kurikulum, Buku Pedoman Pengelolaan Pendidikan, 

Buku Jurnal Kelas, Daftar Hadir dan Nilai (DKN), Buku Kepribadian 

Siswa, LKS dan data lain yang berkaitan dengan masalah minat siswa. 
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d.  Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
86

 

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain dengan maksud agar orang yang diberikan kepada orang lain dengan 

maksud agar orang yang diberikan pertanyaan tersebut bersedia 

memberikan jawaban atau respon sesuai dengan permintaan pengguna. 

Metode angket diartikan sebagai cara pengumpulan data, dimana 

responden menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dengan 

menggunakan alat yang berupa daftar pertanyaan atau kuesioner. Angket 

ini diberikan kepada siswa kelas XII SMA Antartika Surabaya.   

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan  data tentang seberapa 

ketidakminat belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam para siswa. 

F. ANALISIS DATA    

Analisa data, menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong 

adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Bodgan dan Taylor sebagaimana 

dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses 

yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 
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hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. 
87

 

Jika dikaji lebih mendalam, pada dasarnya definisi pertama lebih 

menitik beratkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih 

menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi 

tersebut dapat disintesiskan menjadi analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Sesuai dengan data yang diperoleh selama melakukan penelitian, 

peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif atau analisa 

reflektif, yaitu analisis yang berpedoman pada cara berfikir yang merupakan 

kombinasi jitu antara berfikir induksi dan deduksi. Analisis data ini untuk 

menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam fokus penelitian.  

1. Analisa Data Selama Pengumpulan  

Menurut Miles dan Huberman, Ahmad Sonhaji dan Imron S. Arifin 

sebagaimana dikutip oleh Nurul Zuriah dikatakan bahwa analisis data 

selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara 

berfikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk 

mengumpulkan data baru yang biasanya kualistasnya lebih baik, 
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melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas, dan mengarahkan 

analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan 

kerja lapangan.
88

 

Analisa data selama pengumpulan data merupakan analisa awal 

terhadap data yang diperoleh. Analisa data ini dapat diupayakan dengan 

apa yang disebut dengan kegiatan reduksi. Mengartikan reduksi data 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan.  

Tujuan akhir reduksi data adalah untuk memahami seluruh data yang 

telah dikumpulkan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi.  

Dalam penelitian ini, sebagaimana disebutkan di atas analisa data 

dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data hasil 

penelitian agar dicek ulang berulangkali peneliti mencocokkan data yang 

diperoleh, disistematikakan secara logis demi keabsahan dan kredibelitas 

data yang diperoleh peneliti dilapangan.  
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2. Analisa Data Setelah Pengumpulan 

Setelah data yang diperoleh dikumpulkan secara keseluruhan, maka 

data tersebut selanjutnya dianalisis lebih lanjut dan lebih intensif. Adapun 

langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menganalisis adalah : (1) 

Pengujian sistem kategori pengambilan sampel, (2) Penyortiran data, dan 

(3) Penarikan kesimpulan.  

Pengembangan sistem kategori pengambilan sampel pada dasarnya 

telah dilakukan sejak pengumpulan data ditempat penelitian. Peneliti tentu 

sudah memiliki criteria tertentu bagi populasi yang akan diambil sebagai 

sampel penelitian.  

Langkah berikutnya adalah penyortiran data. Tujuan 

pengelompokkan data ini adalah memutuskan untuk memasukkan suatu 

data dalam suatu kategori. Hal ini perlu dilakukan dengan serius untuk 

menghindari tumpang tindih antar satu unit analisis dengan yang lainnya.  

Penyajian untuk menarik kesimpulan. Sajian data diartikan sebagai 

informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data merupakan proses 

penyusunan informasi yang telah dikodifikasikan secara sistematik dalam 

rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.  


