BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan
data-data berupa kata-kata dan gambar di lapangan dengan cara pengamatan,
wawancara maupun dokumentasi. Peneliti memilih metode kualitatif karena
bertujuan untuk menggali data sesuai dengan faktanya di lapangan dan
dianalisis dengan teori yang sudah ada.
Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka,
pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi,
dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam
variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu
keutuhan.
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan
bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan
sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik
dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya. Dalam penelitian kualitatif ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena data yang dikumpulkan
adalah berupa kata-kata, gambar,dan bukan angka-angka.
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Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain
itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa
yang sudah diteliti.1 Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipankutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut
mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape,
dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 2
Jenis penelitian ini adalah studi kasus atau lapangan, dimana
penelitian inidilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu
organisasi,lembaga atau gejala tertentu.3 Peneliti menggunakan metode
observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, yang pada
akhirnya hasil dari keseluruhan metode tersebut menghasilkan data dan data
tersebut dipaparkan secara deskriptif atau penggambaran dari sebuah data.

B. Kehadiran Peneliti
Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada
pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.
Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.
Oleh karena itu kehadiran peneliti adalah wajib, peneliti selaku instrumen
utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan
informan dan dapat memahami secara alami kenyataan yang ada dilatar
penelitian.4
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Disini peneliti berperan sebagai pengamat, artinya peneliti sebagai
pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi
melakukan fungsi pengamatan. Peneliti sebagai anggota pura-pura, jadi tidak
melebur dalam arti yang sesungguhnya.5
Dengan uraian diatas, maka peneliti disini berperan penting selain
sebagai instrumen utama berhasil atau tidak penelitian ini tergantung akan
kehadiran peneliti, sehingga diharapkan data yang diperoleh dari lapangan valid
dan mudah dalam menganalisisnya.

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan MTs Negeri Tandun Ujungbatu. Lokasi ini
dipilih dengan alasan yang sangat mendasar, yakni MTs Negeri Tandun
Ujungbatu adalah madrasah terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun
sekolah berstatus terbaik tapi ada tugas mendasar yang sedikit dikesampingkan
oleh guru yakni pembinaan budi pekerti/moral siswa.

D. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
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dokumen dan lain-lain.6 Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini datadata yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu :
1.

Data Primer
Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati
dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui
secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal
ini, sumber Utama untuk memperoleh data tentang spiritual adalah
seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain,
memiliki

karakter

yang

sesuai

dengan

latar

penelitian

yakni

yangmempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang
cukup, mampu memberikan analitis tentang pertanyaan.
Lebih jelasnya informan tersebut adalah guru-guru yang telah
sertifikasi yakni antara lain Ahlakisman S,Ag (guru bidang stdudi bahasa
Arab), Dra. Zulmayati (guru bidang studi matematika), Umi Haniah SPd
(guru bidang studi IPS).
2.

Data Sekunder
Data sekunder Adalah data yang diperoleh dari data yang sudah
ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi
literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan
mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti raport informan,
dokumentasi-dokumentasi pada saat pelaksanaan wawancara.
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Dalam pemilihan informan, peneliti megggunakan teknik
Snowball sampling dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel
sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi
besar.
Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu
tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari
orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan
demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola
salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.7

E. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam rangka mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti,
maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain :
1. Metode observasi
Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang
diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang
diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki. 8
Sedangkan

Suharsimi

Arikunto

mengemukakan

bahwa

observasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala
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indra. Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data
tentang aktualisasi atau kondisi spiritual guru melalui pengamatan.
Disini peneliti berperan sebagai Pemeran serta sebagai pengamat,
peneliti terjun langsung ke lapangan dan bergabung ke dalam kelompok
guru sekaligus melakukan pengamatan tentang spiritual mereka bahwa
mereka sedang diamati.

2. Metode interview (wawancara)
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer)

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud
mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba
adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

9

Esterberg juga

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara
terstruktur,

wawancara

semi

struktur,

dan

wawancara

tidak

sebagai

teknik

terstruktur.10
a. Wawancara terstruktur (Structured interview)
Wawancara

terstruktur

digunakan

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
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dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena
itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen
pnelitian

berupa

pertanyaan-pertanyaan

tertulis

yang

alternatif

jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini,
responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data
mencatatnya.
b. Wawancara semistruktur (semistruicture interview)
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept
interview, dimana dalam pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan
dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari wawancara jenis ini adalah
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana fihak
yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam
melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan
mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
c. Wawancara tak berstruktur (unstructured interview).
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas,
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 11
Dari ketiga uraian tersebut di atas peneliti menggunakan
wawancara terstruktur agar memudahkan peneliti untuk mengambil
data dan mengetahui permasalahan yang pokok dan sesuai dengan
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masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses
pengambilan data.

3. Metode dokumentasi
Dokumen

merupakan

catatan-catatan

penting

tentang

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini
metode dokumentasi digunakan sebagai data yang menunjang akan
kevalidan data yang diperoleh dan untuk menguatkan hasil penelitian
karena ada bukti dari penelitian itu sendiri ketika melakukan
wawancara.

F.Teknik Analisis data
Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan
dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan
yang terus menerus tersebut mengakibatkan validasi data tinggi sekali, sehingga
sering mengalami kesulitan dalam melakukan analitis. Data analitis merupakan
proses perencanaan yang sistematik serta menyusun teks wawancara, lapangan,
dan materi-materi yang lain. Kemudian kita mengakumulasikan data tersebut
untuk meningkatkan pemahaman kita serta dapat membuktikan apa yang telah
kita temukan.
Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan
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satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor analisa data adalah
proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan
merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk
memberikan bantuan pada tema dan ide itu.
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam
hal ini Nasution menyatakan analisis sudah mulai sejak merumuskan dan
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian.12 Dalam kenyatannya, analisis data kualitatif
berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai
pengumpulan data.
1. Analisis sebelum di lapangan
Penelitian kualitatif telah melakukan analitis data sebelum
peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil
studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk
menentukanfokus penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari penelitian
terdahulu danmempelajarinya serta menganalisis data-data sekunder
berupa pemikirandan permasalahan tentang masalah yang akan
diangkat.
2. Analisis data di lapangan
Setelah data selesai dikumpulkan dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban
12
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setelah dianalisis

terasa belum

memuaskan, maka penelitiakan melanjutkan pertanyaan lagi sampai
tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan
Bubarmen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tahapan
penelitian kualitatif dimulai dengan menetapkan informan kunci yang
dapat memberikan keterangan kepada peneliti atas masalah yang
sedang diteliti. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada
informan tersebut dan mencatat hasil wawancara.13
Setelah itu perhatian pada obyek penelitian dan memulai
mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis
terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis hasil
wawancara, selanjutnya peneliti melakukan analisis lagi bagaimana
cara mendeskripsikan hasil pengamatan dan wawancara sehingga bisa
menghasilkan sebuah pembahasan yang dikemas dengan baik dan
sudah menggambarkan hasil dari penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data
Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan
pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang.
Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang
masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap
penyaringan data.
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Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang
memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan,
sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi. Moleong
menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan
keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti
kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
1. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observsi secara
terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala
lebih

mendalam

terhadap

berbagai

aktifitas

yang

sedang

berlangsung dilokasi penelitian.
2. Triangulasi
Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan
pengecekan atau pembanding terhadap data. Peneliti disini
menggunakan

triangulasi

dengan

sumber,

dimana

peneliti

membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau
apa yang dikerjakan informan yangdiperoleh dari hasil pengamatan.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi
dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan;
yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap
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terbuka dan kejujuran. Kedua, dari diskusi ini dapat membuka
hipotesis kerja peneliti.14

H. Tahap-tahap Penelitian
1. Tahap pra lapangan
Menyusun proposal penelitian, Proposal penelitian ini digunakan
untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data
yang diperlukan. Mengurus perizinan melakukan penelitian di lembaga yang
terkait, dimulai dari lembaga kampus, Kesbang, dan MTs Negeri Tandun
Ujungbatu Rokan Hulu.

2. Tahap pelaksanaan penelitian
a. Pengumpulan data,
Observasi secara langsung di lapangan Wawancara dengan
guru MTs Negeri Tandun Ujungbatu Rokan Hulu Menelaah teoriteori yang relevan
b. Mengidentifikasi data
Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan
observasi diidentifikasi sehingga memudahkan analisis data.
c. Tahap akhir penelitian
Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyajian data sesuai
dengan aslinya dalam bentuk deskripsi dan selajutnya menganalisis
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data sesuai dengan teori-teori yang sudah ada dan sesuai dengan
tujuan yang ingin di capai.
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