
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelian adalah data 

teramati (empiris) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid (sugiyono,1992: 

1). Data yang valid sudah bisa dipastikan data tersebut adalah data yang objektif. 

Berdasarkan fakta itulah metode penelitian sangat menentukan kualitas penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

Kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Satori dan Komariah, 2009: 23), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.  

Menurut Satori dan Komariah (2009: 22) Penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi 

yang alamiah. Dengan pendekatan tersebut penulis akan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar berdasarkan analisis data-data yang diperoleh. 
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 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. 

Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau 

teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun 

hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk 

menguji hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitif dilakukan sejak peneliti 

menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan sampai peneliti 

mendapatkan seluruh data (Sugiyono, 2009: 3) 

 

B. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SLB Negeri 1 Sleman, dusun Pakem Gede, 

kecamatan Pakem, kabupaten Sleman DIY. peneliti memilih tempat penelitian 

disini karena sekolahan ini  adalah Sekolah Luar Biasa satu-satunya yang 

berstatus negeri di kabupaten Sleman. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah 

lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu 

orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya 

(Idrus, 2009: 91). Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek 

penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi 
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tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakannya (Idrus, 2009: 91).  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling, sampling 

yang akan digunakan adalah sampling bertujuan (purposive sampling), menurut 

Idrus (2009: 96) purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan 

sampelnya. 

Subjek penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran pendidikan 

agama islam dan peserta didik di SLB N 1 Sleman. Adapun subjek sebagai 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Ibu Tri Wahyuni Lestari. 

2. 15 siswa yang di ampu oleh Ibu Tri Wahyuni Lestari dalam pelajaran 

pendidikan agama islam. 

No  NIS NAMA L/P JENJANG KELAS 
NAMA 

ORANG 
TUA 

1  01 028 Septo Sarifudin L SMPLB 3 Sidik 
Suparwoto 

2  01 037 M. Latif  
Safriansyah L SMPLB 2 Sardi 

3  01 041 Dafid Kurniawan 
Lukman L SMPLB 1 Anto 

4  01 053 Dandi Pramidita 
Bagus Setyawan L SMPLB 1 Irawan 

5  01 040 Sumarni P SMPLB 2 Sofyan 

6  01 052 Indriyana 
Nurvitasari P SMPLB 2 Suroto 

7  01 045 Slamet Riyanto L SMPLB 2 Darmo 
Suwarno 

8  01 055 Deni Yulianto L SMPLB 2 Tugiyo 

9  02 021 Agustina Rahayu P SMALB 2 Tri Harsoyo 

10  02 015 Sandi Saputro L SMALB 2 Sugi, SH 
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11  02 017 Erlina Eka Nurlita P SMALB 2 Eko 
Saputro 

12 
01 0285 Rayhan Geoldovi 

Rifqi Gunawan L 
SDLB 

4 

Doni Widya 
Yudha 
Gunawan 

13  01 0255 Muhammad Wahyu 
Prabowo L SDLB 5 Noto 

Sudarti 

14  01 0279 Ajeng Puspita Feby 
Karisma P SDLB 6 M. Bisri 

Mustofa 

15  01 0280 Fadhli Fatur 
Rohman L SDLB 6 Tuwadji 

Tabel 1 : Data Siswa 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif mempunyai teknik pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data secara lengkap, valid, 

dan reliabel. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap, maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi Partisipan (participant observer) 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis. Dengan menggunakan teknik ini maka, peneliti 

harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu 

tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, 

mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang 

dimiliki (Muhammad Idrus, 2009:101) 

Dalam melakukan observasi menggunakan teknik observasi partisipasi 

yang melibatkan diri penulis dalam kegiatan pembelajaran disekolah yang akan 

diteliti, sejauh tidak mengganggu aktivitas keseharian tersebut. Dengan 

menggunakan pola observasi sebagai berikut: 
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a. Pemeran serta sebagai pengamat  

Pada proses pengamatan ini peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran 

serta (tidak menjadi anggota), namun masih tetap melaksanakan proses 

pengamatan. Peneliti masih pula mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat yang diamati sehingga masih memungkinkan melakukan 

pengamatan.  

b. tan sebagai pemeran serta  Pengama

Maksudnya adalah peranan pengamatan secara terbuka diketahui oleh 

seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek. 

Mengingat ada dukungan subjek, proses pengamatan ini memungkinkan 

diperolehnya data yang dibutuhkan dalam peneliti. 

 

2.  Teknik wawancara 

Menurut Idrus (2009:107) didalam wawancara ada dua jenis wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jika didalam 

wawancara terstuktur peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan 

yang akan diajukan nanti. Sedangkan, dalam wawancara tidak terstruktur 

memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-

pertanyan penelitian. Jenis wawancara tidak terstruktur ini lebih sesuai dalam 

penelitian kualitatif . 

Metode wawancara yaitu langsung suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara lansung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung 
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antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan 

(Subagyo,1999:39) 

3.  Teknik dokumentasi 

 Arikunto (1990:188) metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi 

dan Suwandi, 2008:158) 

 

E. Teknik Analis Data 

  Menurut Sugiyono (2008:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalamperiode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadapjawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di 

wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut : 
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Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan/ Verifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Miles and Huberman (1984) 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Sugiyono (2008:247) data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti 

telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 
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b. Data Display (Penyajian data) 

 Sugiyono (2008:249) setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data.  Kalau dalam penelitian kualitatif 

penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, 

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakain 

mudah difahami. 

c. Conclusion Drawing/verification 

 Sugiyono (2008:252) langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang di kemukakan 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, di dukung oleh bukti bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejakawal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti yang telah di kemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalampenelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
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F. Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah data jenuh. Data jenuh 

artinya kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan 

pada siapa pun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek), Hasil jawaban tetap 

konsisten sama. Pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan 

proses pengumpulan datanya. Pada penelitian ini, didalam menguji keabsahan 

data, penulis memiliki dua informan dari guru pengampu pendidikan agama Islam 

yaitu: ibu Tri wahyuni Lestari S.Pd.I maupun guru kelas di SLB N 1 Sleman. 

 Agar dapat terpenuhi validasi/keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

(dalam Muhammad Idrus, 2009:145), dapat dilakukan dengan cara antara lain : 

1. Memperpanjang observasi; 

2. Pengamatan yang terus-menerus; 

3. Triangulasi; 

4. Membicarakan hasiltemuan dengan orang lain; 

5. Menganalis kasus negatif; 

6. Menggunakan bahan referensi. 

  

 Peneliti memilih cara dengan pengamatan yang terus-menerus, menganalis 

kasus negatif dan menggunakan bahan referensi agar dapat terpenuhi 

validasi/keabsahan datadalam penelitian kualitatif ini. 


