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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 23 juni s/d 19

Agustus 2013

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Menengah

Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis

kabupaten Bengkalis.

Penulis memilih lembaga pendidikn ini karena lokasi dekat

dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis

untuk mengadakan penelitian, disamping itu juga di lembaga

pendidikan ini terdapat masalah yang akan penulis teliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama

Negeri V desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis kabupaten

Bengkalis. Sedangkan yang menjadi objek adalah “ Implementasi

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Sekolah

Menengah Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamatan

Bengkalis kabupaten Bengkalis.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah guru agama Islam dan

kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri VII desa Pematang Duku

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Sampel itu adalah sebagian jumlah populasi, yang menjadi

sampel adalah 25 orang atau 20% dari jumlah populasi yaitu dengan

ketentuan pengambilan sampel secara acak (Random Sampling)1.

Karena dalam penelitian ini populasinya sedikit maka penulis

tidak perlu menggunakan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan teknik-tekni sebagai berikut.

a. Wawancara/Interview

Wawancara/Interview adalah proses tanya jawab secara

lisan atau dimana dua orang atau lebih secara fisik, yaitu satu dapat

melihat yang lain, dapat mendengarkan dengan telinganya sendiri,

tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi langsung

tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun

yang memanifes.2

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara,

yaitu pedoman wawancara terstruktur dan pedoman wawancara

1 Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,
Rineka Cipta, 1998. h. 198

2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, Yogyakarta, Andi Offset, 1987, h. 136



38

tidak terstruktur.3 Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar hal-hal yang

akan ditanyakan. Sedangkan pedoman wawancara terstruktur

adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci

sehingga menyerupai chek list.Dan dalam penelitian ini peneliti

menggunakan pedoman wawancara semi stuctured yaitu mula-

mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang telah

terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek

keterangan lebih lanjut.

b. Dokumentasi.

Tehnik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat

kabar,majalah, prasasti,notulen rapat, leger, agenda, dan

sebagainya.4

c. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan

data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara

langsung.5 Observasi digunakan untuk memperoleh data atau

informasi tentang keadaan sekolah, baik jumlah siswa, keadaan

guru atau tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana yang

menunjang pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah

3 Suharsimi Arikunto OP. Cit. h. 202
4 Sutrisno Hadi, Op.Cit. h.126
5Ibid. h. 236
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Pertama Negeri V desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis

kabupaten Bengkalis.

E. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, maka langka berikutnya adalah

pengelolahan dan analisa data. Yang di maksud dengan analisis data

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang

lain.

Analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data

kualitatif, maka dalam analisis data selama di lapangan peneliti

menggunakan model spradley, yaitu tehnik analisa data yang di

sesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu:

1. Pada tahap penjelajahan dengan tehnik pengumpulan data grand

tour question, yakni pertama dengan memilih situasi sosial (place,

actor, activity),

2. Kemudian setelah memasuki lapangan, dimulai dengan

menetapkan seseorang informan “key informant” yang merupakan

informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan

pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah
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itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan

mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada

obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif,

dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti

melakukan analisis domain.

3. Pada tahap menentukan fokus (dilakukan dengan observasi

terfokus) analisa data dilakukan dengan analisis taksonomi.

4. Pada tahap selection (dilakukan dengan observasi terseleksi)

selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang

dilakukan dengan analisis komponensial.

5. Hasil dari analisis komponensial, melalui analisis tema peneliti

menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut,

selanjutnya peneliti menuliskan laporan penelitian kualitatif.6

6Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D Bandung.
Alfabeta, 2006, 253.


