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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.65

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu

yang berkaitan dengan Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam

Pembentukan Akhlak Siswa di SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang yaitu

SMPN 1 Bangkinang, SMPN 2 Bangkinang dan SMPN 3 Bangkinang.

B. Waktu dan  Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu pelaksanaan penelitian di mulai sejak

pembuatan proposal hingga selesai penelitian dan pembuatan laporan

penelitian diperkirakan selama lebih kurang 6 bulan.

65 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2004), Cet. 20, hlm. 4
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2. Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di SMPN kecamatan Bangkinang yaitu :

a. SMP Negeri 0I Bangkinang, yang beralamat di Jl. Bendungan Uwai,

kelurahan Pulau Bodi, Bangkinang, kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

b. SMP Negeri 02 Bangkinang, yang beralamat di Jl. KH.Hasyim Asy’ari,

Desa Laboy Jaya, Bangkinang, kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

c. SMP Negeri 03 Bangkinang, yang beralamat di Jl. Raya Bangkinang-

Petapahan, Kelurahan Pasir Sialang, Bangkinang, kabupaten Kampar,

Propinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek  Penelitian

Subjek penelitian adalah  para informan yang diminta informasi darinya

tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Subjek dari penelitian

tentang Kompetensi Guru PAI dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMP

Negeri Kecamatan Bangkinang, yaitu :

a. Di SMPN 01  Bangkinang yang berjumlah  6 orang

Guru-guru PAI yang mengajar di SMP Negeri 1 Bangkinang adalah :

1) Hj. Yurnilis, S. Ag

2) Hendra Yanti, S. Ag
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3) Siti Ziyaroti, S. Ag

4) Khairul Shaleh, B.A

5) Yulimar, S.Ag

6) Hasmi, S.Ag

b. Di SMPN 02  Bangkinang , yang berjumlah 4 orang

Guru-guru PAI yang mengajar di SMP Negeri 1 Bangkinang adaah:

1) Syarifuddin, S.Pd.I

2) Agustina, S.Ag

3) H. Said Qosim, S.Ag

4) Muhammad Nuris, S.Ag

c. Di SMPN 03  Bangkinang , yang berjumlah 9 orang

Guru-guru PAI yang mengajar di SMP Negeri 1 Bangkinang adalah :

1) Zul Hasniati, S.Ag

2) Jasmaniar, S.Ag

3) Abdul Khalil, S.Ag

4) Syafri, S. Sos.I.

5) Mulyati, S.Ag

6) Arfiah, S.Ag

7) Agus Salim, S.Ag

8) Nurhafni, S.HI

9) Khairil Azhar, S.Ag

2. Objek Penelitian
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Adapun objek penelitian yang penulis lakukan  adalah Kompetensi

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMP

Negeri Kecamatan Bangkinang

D. Sumber Data

Penulis mengelompokkan penentuan sumber data menjadi dua buah

data yaitu :

1. Data primer, yaitu data aktivitas guru dalam pembinaan anak, antara lain

meliputi kedisiplinan dan ketaatan terhadap tata tertib sekolah,

keseharian siswa terhadap guru dan  teman-temannya di lingkungan

sekolah dan yang menjadi sumber data adalah guru PAI yang berjumlah 19

orang.

2. Data sekunder, yaitu data yang mendukung terhadap data primer. Data

sekunder ini akan diperoleh dari kepala sekolah, karyawan mengenai sejarah

singkat, letak geografis, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa keadaan

sarana dan prasarana, kurikulum dan sistem pendidikan serta

pengembangan program dalam Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam

dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang

diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur atau kepustakaan
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(library research) maupun data   yang   dihasilkan dari lapangan (field

research). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai

berikut :

1. Observasi

Observasi/pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala

yang diselidiki.66 Menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data

dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indera penglihatan

sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung,

selain panca indera biasanya penulis menggunakan alat bantu lain

sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, film

proyektor, check list yang berisi obyek yang diteliti dan lain sebagainya.67

Metode ini digunakan untuk melihat langsung bagaimana keseharian

akhlak siswa di dalam dan di luar kelas (lingkungan sekolah).

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak,

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Dalam wawancara penulis dapat menggunakan dua jenis, yaitu :

66 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada
Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan
Langkah-Langkah yang Benar, (Jakarta: PT. Bukti Aksara, 2005), hlm. 70

67 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), hlm. 78
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wawancara terpimpin (wawancara berstruktur) dan wawancara tidak

terpimpin (wawancara bebas).68

Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak

Siswa di SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang. Wawancara ini digunakan

untuk menggali data bagaimana Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam

dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMP Negeri Se Kecamatan

Bangkinang, Sedangkan obyek yang diwawancarai adalah guru Pendidikan

Agama Islam.

3. Angket

Angket digunakan untuk mencari informasi tentang akhlak-akhlak yang

dilakukan oleh guru sehari-hari, akan disebarkan kepada guru Pendidikan

Agama Islam di SMP kecamatan Bangkinang

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb. Dibandingkan dengan metode

lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.   Dengan metode

68 Anas Sudijino, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), Cet. 6, hlm. 82
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dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.69 Metode

ini digunakan untuk mencari data mengenai  catatan guru terhadap

keadaan akhlak siswa di SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan  dan mengurutkan data

dalam pola, kategori,   dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.70

Metode analisis data yang   digunakan adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif yaitu metode analisis data  yang berupa kata- kata,

gambar, dan bukan angka-angka.71 Metode ini bertujuan untuk menyajikan

deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat serta  hubungan fenomena yang diselidiki. Dengan demikian analisis ini

dilakukan saat peneliti berada di lapangan dengan cara mendeskripsikan

segala data   yang telah   didapat, lalu dianalisis sedemikian rupa secara

sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari

wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil observasi yang

dilakukan.

Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja

maupun fokus masalah, akan ditempuh  tiga langkah utama dalam penelitian

69 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), hlm. 231

70 Lexy J. Maleong, op cit, hlm. 280
71 Ibid, hlm. 11
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ini, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan,

memfokuskan, mengabstraksikan dan mengubah   data kasar yang

muncul dari  catatan-catatan lapanga. Reduksi data dimaksudkan untuk

menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha

membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu.

Data mengenai Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP

Negeri Se Kecamatan Bangkinang dalam pembentukan akhlak siswa

diperoleh dan terkumpul, baik  dari hasil penelitian lapangan atau

kepustakaan kemudian dibuat rangkuman.

2. Sajian data (display data) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu

organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan dan atau

tindakan   yang diusulkan. Artinya data yang telah dirangkum tadi kemudian

dipilih, sekiranya data mana yang diperlukan untuk penulisan laporan

penelitian.

3. Verifikasi dan atau menyimpulkan   data, Verifikasi data  dimaksudkan

untuk penentuan data   akhir dari keseluruhan  proses tahapan analisis,

sehingga keseluruhan permasalahan mengenai bagaimana akhlak siswa di

SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang dan  bagaimana Kompetensi Guru

Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan  akhlak siswa. Sehingga

dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya, pada
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bagian akhir ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara

komprehensif dari data hasil penelitian. Jadi langkah terakhir ini

digunakan untuk membuat kesimpulan


