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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian case study 

atau studi kasus. Penelitian studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial. Penulis 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai objek yang diteliti. 

1Hal ini berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitian 

yang eksploratif. Dalam penelitian eksploratif, penulis mencari hubungan di 

antara gejala sosial, dalam hal ini untuk memperluas dasar empiris mengenai 

hubungan di antara gejala sosial yang sedang diteliti. Oleh karena itu, suatu 

kasus bukan digunakan untuk menguji suatu hipotesis melainkan 

mengembangkan hipotesis 

2. Pendekatan 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 2  Pendekatan 

                                                           
1
Sugiono, Metode Peneltian Kualitatif Dan Kuantitatif R & B, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 112 

2
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. 

yaitu penelitian yang bersifat alamiah dan menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku atau data-

data lain yang dapat diamati oleh peneliti. Pendekatan penelitian ini dipilih 

karena menggunakan manusia sebagai obyek utama untuk mengumpulkan 

data. Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena dapat 

memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan sebagai solusi di 

berbagai masalah 

B. Latar Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 1 Manado yang berada di Kota 

Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai objek 

penelitian karena lokasi tersebut berada di lingkungan mayoritas muslim dan 

madrasah tersebut sangat diminati oleh masyarakat serta mempunyai 

karakteristik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.   

 Adapun waktu penelitian yaitu dimulai dari Maret sampai dengan bulan 

Oktober  2016 

C. Kehadiran Peneliti 

  Dalam penelitian ini, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan 

karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan subjek 

penelitian dan objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami 
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kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada waktu 

mengumpulkan data di lapangan, peneliti hadir serta pada situs penelitian 

dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.  

D. Data dan Sumber Data 

Sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian lapangan data 

primer merupakan data utama yang diambil langsung dari para informan 

yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Data tersebut bersumber dari hasil 

wawancara dengan Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, guru yang 

berada di lingkungan madrasah, dan peserta didik 

Sedangkan data sekunder adalah bentuk dokumen-dokumen yang 

telah ada baik berupa hasil penelitian maupun dokumentasi penting yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder merupakan data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.  Hasil data 

yang diperoleh dari sumber primer kemudian didukung dan dikomparasikan 

dengan data dari sumber sekunder.  

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif   yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan. observasi biasanya disebut juga sebagai 

penamaan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara 

dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara 

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. 

Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.3  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan 

mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang 

                                                           

3
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 135. 
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terkait dengan penelitian.4 Pada penelitian  ini, dokumentasi dipergunakan 

untuk memahami sekaligus mendalami sejarah sepintas pembelajaran akidah 

akhlak dan kegiatan pembinaan akhlak, terutama menyangkut keberadaan 

berdirinya dan perkembangan. 

F. Prosedur  Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya diolah dengan 

menggunakan analisis. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 

secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang 

diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan 

sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini 

nantinya dilakukan reduksi data menyangkut kegiatan pembinaan akhlak 

peserta didik MTs Negeri 1 Manado. 

Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang 

dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah diganti dan diorganisasi 

secara keseluruhan dalam bentuk naratif (laporan). 

Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu, 

merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian 

                                                           

4
A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 106. 
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data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis 

mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek 

penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Di samping metode 

induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan 

menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari 

adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang 

ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu.5  

Pemeriksaan keabsahan data yang dilakuakan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi dengan menggunakan 

teknik yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi 

dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

                                                           

5
Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 

33. 
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memperoleh derajat dan sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai 

dengan penelitian ini. 


