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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni sebuah penelitian yang 

cenderung bersifat deskriptif dan berhubungan dengan sifat data yang 

kualitatif.
61

 melalui langkah-langkah sebagai berikut : pertama, melihat 

berbagai sumber yang berkaitan dengan fungsi pembelajaran nilai-nilai Islam 

dan pengaruhnya terhadap kegiatan pramuka. kedua, melakukan penelitian 

secara langsung dengan mengambil data dari berbagai tehnik pengumpulan 

data. ketiga, mengolah data tersebut dan membuat kesimpulan yang mampu 

menjawab permasalahan penelitian. 

B.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Madrasah 

Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu : MTs Darul 

Hikmah, MTs Al-Muttaqin dan MTs Al-Huda. Waktu penelitian dilakukan dari 

tanggal 19 November 2016 sampai 28 Februari 2017. 

C.Pengecekan Keabsaan Data 

Untuk menjaga kreadibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, 

peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara Triangulasi. ”Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsaan data dengan cara dilakukan terus menerus 

sampai datanya valid”.
62
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Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tentang pembelajaran 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka data tersebut peneliti lacak lagi 

dengan mengamati pembelajaran nilai-nilai Islam di dalam kegiatan pramuka, 

kegiatan yang sudah dilaksanakan serta evaluasi yang telah dilakukan. 

 

D. Informan Penelitian (Populasi dan Sampel) 

Informan dalam penelitian ini adalah Guru selaku Kamabigus, 

Wakamabigus dan Pembina Pramuka di MTs Darul Hikmah, MTs Al-Muttaqin 

dan MTs Al-Huda (Kamabigus 3 orang, Wakamabigus 3 orang, Pembina 

Pramuka Putra 4 orang, Pembina Pramuka Putri 3 orang, Anggota Mabigus 2 

orang, yang berjumlah 15 orang sebagai sumber informasi utama. 

 Informan pendukung kepala sekolah sebagai sumber pendukung. hanya 

guru yang berjumlah 15 orang maka penulis tidak menarik sampel penelitian. 

1. Sumber Data 

Data tentang pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka di 

Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini 

penulis menggunakan teknik Snowball sampling, adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi 

besar. hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut 

belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi 

yang dapat digunakan sebagai sumber data.  
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Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, 

seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.
63

 dalam 

proses pengumpulan data, peneliti merupakan instrumen penelitian yang 

utama.
64

 interaksi antara peneliti dengan informan dapat diharapkan 

memperoleh informasi yang mampu mengungkap permasalahan di lapangan 

secara lengkap dan tuntas.  

Objek kajian penelitian penulis adalah pembelajaran nilai-nilai Islam 

dalam kegiatan pramuka di madrasah tsanawiyah se-Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, sumber data penulis ambil dari Kepala Sekolah, Kamabigus, 

Wakamabigus, Pembina Pramuka Putra/Putri, Anggota Mabigus dan 

Siswa/Siswi yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai islam 

dalam kegiatan pramuka tersebut. berbagai seting yang ada dilingkungan 

sekolah, kelas, lapangan/halaman sekolah dan lainnya yang dianggap mampu 

memberikan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai islam. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, Teknik 

Analisis Data.  

a). Observation (Pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala 
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subjek yang diselidiki.
65

 teknik ini merupakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian. metode observasi yang 

dilakukan adalah observasi partisipan (participant observation), yakni 

pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri 

dalam situasi objek yang diteliti.
66

 metode ini digunakan untuk mengetahui 

apakah Pembelajaran Nilai-nilai Islam sudah dilakukan dalam kegiatan 

pramuka. proses observasi ini sangat penting, karena masalah implementasi 

adalah proses. observasi ini, nantinya juga dapat digunakan untuk mendukung 

data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. 

b). Interview (Wawancara) 

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung 

dengan para informan. sebab informasi yang diperoleh dapat lebih mendalam, 

karena peneliti mempunyai peluang yang lebih luas untuk mengembangkan 

lebih jauh informasi yang diperoleh dari informan. jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya 

peneliti menyiapkan panduan wawancara dengan struktur yang tidak ketat. 

pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi daftar 

pertanyaan tidak mengikat jalannya wawancara sehingga didapatkan data yang 

valid.  
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c). Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali data yang tidak dapat 

diperoleh melalui wawancara dan observasi, karena dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.  

 Pertimbangan peneliti menggunakan teknik ini, bahwa dokumentasi 

adalah sumber data yang stabil, menunjukkan  suatu fakta yang telah 

berlangsung dan mudah didapatkan. data dari dokumentasi memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi akan kebenaran dan keabsahan. dokumentasi sebagai 

sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas subjek 

penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian. teknik ini digunakan 

untuk menggali data-data tertulis yang terkait dengan profil sekolah, program 

kegiatan sekolah, kurikulum dan seluruh data yang terkait dengan penelitian 

yang berhubungan dengan pembelajaran nilai-nilai Islam dalam kegiatan 

pramuka. 

 

F.Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya analisa data adalah sebuah proses untuk mengatur urutan 

data dan mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
67

 oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai, maka metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu mendeskripsikan sebagaimana adanya tentang pembelajaran 
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nilai-nilai Islam dalam kegiatan pramuka di Madrasah Tsanawiyah Se-

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. analisa data ini menggunakan teori Miles 

and Huberman yang menggunakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktifitas dalam analisa data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclution drawing/verivication.  

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya. 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melalukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.  

b) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictigram dan sejenisnya. sedangkan 

dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk 

uraian singkat. dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan : “the 

mostfrequent form of display data for qualitative research data in past has 

been narrative text”. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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c) Conclution Drawing/verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
68

 

Analisis data bukan hanya merupakan tindak lanjut logis dari 

pengumpulan data, tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahkan 

dengan pengumpulan data. proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari informan kunci 

hasil wawancara, dari hasil pengamatan yang tercatat dalam berkas 

lapangan dan dari hasil studi dokumentasi.
69

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis 

interactive models dari Miles dan Hubberman. pelaksanaan analisis data 

ditempuh dengan melakukan kegiatan reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
70
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 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

Gambar 1 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai langkah awal dalam menganalisis data adalah melakukan 

reduksi data, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data 

yang telah terkumpul. proses reduksi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan 

dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. data yang telah dikategorikan 

tersebut kemudian diorganisir sebagai bahan penyajian data. setelah dilakukan 

reduksi, data disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang 

diteliti. dengan demikian dimungkinkan dapat mempermudah gambaran 

seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti. langkah terakhir yang 

ditempuh dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. kesimpulan ini 

dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan 

dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada 

pokok persoalan yang diteliti. 


