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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam 

bentuk penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga, atau gejala tertentu. 
1
 Adapun dalam penelitian ini, gejala yang 

dimaksud adalah penanaman kecerdasan emosional dan spiritual pada 

anak tingkat sekolah dasar yang diimplementasikan di suatu lembaga 

pendidikan yaitu SD Islam Islam Terpadu Sinar Putih Bantul.  

 

B. Penetapan Informan  

Keterangan atau informasi dalam penelitian ini akan diperoleh 

secara langsung dari narasumber yang disbeut dengan informan. Adapun 

informan-informan yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini 

ialah : 

a. Kepala sekolah SD Islam Islam Terpadu Sinar Putih Bantul 

b. Guru-guru SD Islam Islam Terpadu Sinar Putih Bantul, dan  

c. Pihak-pihak yang terkait dengan penanaman kecerdasan emosional 

dan spiritual di SD Islam Islam Terpadu Sinar Putih Bantul   

 

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 131. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan 

data, yaitu : 

a. Wawancara  

Metode wawancara dipilih sebagai metode yang pertama 

untuk pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan melalui 

wawancara mendalam, konsep dan pemikiran serta gagasan 

seseorang dapat terungkap
2
. Adapun teknis pelaksanaannya, penulis 

menyiapkan beberapa pedoman wawancara yang berisi sejumlah 

pertanyaan tentang penanaman kecerdasan spiritual dan emosional 

kepada sejumlah narasumber sesuai dengan jabatan dan 

wewenangnya baik dilakukan secara formal maupun informal. 

Adapun metode ini akan digunakan untuk mendapatkan 

data-data sebagai berikut ; 

1) Visi, Misi dan tujuan dari SD Islam Islam Terpadu Sinar Putih 

Bantul 

2) Latar belakang dan tujuan dari penanaman kecerdasan 

emosional dan spiritual 

3) Metode-metode yang diterapkan dalam mengimplementasikan 

kecerdasan emosional dan spiritual 

4) Media yang digunakan untuk mendukung penanaman 

kecerdasan emosional dan spiritual 

                                                 
2 H.B Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar Teori Praktis (Surakarta: 

UNS Pres, 1998), hlm. 24. 
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5) Materi dan kurikulum yang digunakan  

6) Kendala yang dihadapi oleh guru dalam menanamkan 

kecerdasan emosional dan spiritual 

7) Budaya sekolah yang diterapkan  

8) Fungsi, kewajiban dan sikap guru sebagai teladan  

9) Hasil dari penanaman kecerdasan emosional dan spiritual pada 

siswa 

b. Observasi 

Metode observasi atau sering juga disebut dengan metode 

pengamatan partisipatif adalah metode pengamatan partisipatif 

moderat (moderat participation) atau pengamatan yang dilakukan 

dengan mengamati apa yang dilakukan orang, mendengarkan apa 

yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka 

secara seimbang, yakni antara menjadi orang dalam dan orang luar. 

Teknis pelaksanannya dengan cara mengamati di segala kegiatan 

yang dilaksanakan di sekolah yang berhubungan dengan penanaman 

kecerdasan emosional dan spiritual di SD Islam Islam Terpadu Sinar 

Putih Bantul. Adapun metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

sebagai berikut: 

1) Situasi dan kondisi sekolah  

2) Metode guru mengajar 

3) Pembiasaan atau budaya sekolah 

4) Sikap dan tutur kata guru 
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5) Sikap siswa yang akan diperoleh melalui focus group discussion 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode 

pengumpulan data ketiga dalam penelitin ini. Adapun teknis 

pelaksanaannya adalah dengan cara mengumpulkan sejumlah 

dokumen sekolah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan penanaman kecerdasan emosional dan spiritual 

baik berupa data deskriptif seperti dokumen perangkat mengajar, 

data hasil wawancara, data hasil observasi, data berupa photo 

kegiatan, dan lain sebagainya. 

Data yang  akan penulis dapatkan melalui metode 

dokumentasi ialah : 

1) Bangunan sekolah 

2) Profil dan biografi sekolah  

3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KBM seperti 

kurikulum, RPP, soal-soal dan sebagainya 

4) Tata tertib sekolah  

5) Dokumentasi kegiatan atau photo-photo kegiatan yang 

berhubungan dengan penanaman kecerdasan emosional dan 

spiritual. 
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D. Validitas data 

Temuan atau data dikatakan valid dalam penelitian kualitatif 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang 

sesunggunya terjadi pada obyek penelitian, oleh karena itu uji 

kevaliditasan data merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti agar data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

Cara yang digunakan untuk uji validitas data dalam penelitian 

ini adalah dengan Uji kredibilitas data (credibility). Pengujian kredibilitas 

data penelitian dilakukan dengan cara berikut : 

a. Meningkatkan ketentuan yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
3
 

b. Triangulasi yang dilakukan dengan jenis triangulasi teknik, sumber, 

dan waktu. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan dan pembandingan terhadap data.
4
 Seperti halnya 

pengecekan data dilakukan dengan tiga teknik yang berbeda 

(wawancara, observasi, dokumentasi), atau dengan sumber yang 

berbeda (Kepala, guru, siswa, komite, dan orang tua). 

c. Dikusi teman sejawat yang dilakukan dengan mendiskusikan hasil 

penelitian yang masih bersifat sementara. 

                                                 
3 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan 

Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 124. 
4 Lexy J Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

Cet.XIV,2001), hlm.178. 
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d. Menggunakan bahan referensi yang maksudnya dengan cara 

melengkapi data-data yang ditemukan dalam penelitian dengan 

menggunakan berbagai bahan pendukung, Seperti rekaman hasil 

wawancara, kemudian foto-foto sebagai pendukung data tentang 

gambaran seputar interaksi manusia dan sebagainya, sehingga data 

hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.
5
 

 

E. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, dengan cara mereduksi data yaitu merangkum, memilih 

hal-hal pokok, mmfokuskan pada hal-hal yang penting dengan dicari 

tema dan polanya. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah penyajian data. Penulis berusaha mengumpulkan informasi yang 

telah disusun dari hasil reduksi data. Informasi tersebut kemudian dibuat 

dalam bentuk naratif deskriptif untuk memudahkan penguasaan informasi 

baik secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian. Setelah 

data disajikan, kemudian langkah terakhir dalam analisis data ini adalah 

pengambilan kesimpulan, yaitu untuk menyederhanakan data dan 

informasi yang diperoleh guna mencapai pola, tema, hubungan, 

persamaan, dan hal-hal yang sering timbul.
6
 

                                                 
5 Sugiyono, Memahami…., hlm.128-129. 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan., hlm. 335-341. 


