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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Menurut Moleong (2012, hlm. 6) penelitian kualitatif adalah “penelitian 

yang bermaksud untuk mamahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Format desain 

penelitian kualitatif secara teoritis menurut Bungin (2014, hlm. 67) berbeda 

dengan format penelitian kuantitatif, namun perbedaannya terletak pada kesulitan 

dalam membuat desain penelitian itu sendiri karena umumnya penelitian kualitatif 

yang tidak berpola. Dimana desain penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri, 

sehingga penelitilah yang paham pola penelitian yang akan dilakukan. 

 Format desain penelitian kualitatif menurut Bungin (2014, hlm. 67) 

“terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format desain verifikatif, dan 

format grounded research”. Format deskriptif ini menurut Arifin (2014, hlm. 54) 

adalah “penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab 

persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik 

tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan 

berbagai variabel”. Peneliti mempersiapkan penelitian ini dengan rancangan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-penelitian 

 Tahap pra-penelitian ini adalah tahap yang dilakukan peneliti sebelum 

mengumpulkan data. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

rancangan penelitian yang awalnya disusun untuk mengadakan penelitian tentang 

buku monitoring PAI yang ada di SMA Negeri 4 Banudung, namun kemudian 

setelah peneliti melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian ke SMA Negeri 

4 Bandung untuk mendapatkan data atau informasi awal bahwa buku tersebut 

dipakai oleh siswa-siswi di SMA Negeri 4 bandung ternyata dari hasil 

pendahuluan tersebut buku mentoring PAI belum dipakai kembali karena adanya 

pergantian kurikulum, yang mana awalnya buku tersebut digunakan saat 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sehingga saat Kurikulum Tiga 
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Belas (Kurtilas) dipakai, buku tersebut belum sempat dicetak kembali, tetapi 

meskipun bukunya belum dicetak kembali pelaksanaan pembinaan program 

IMTAQ dari buku tersebut tetap dilaksanakan. Sehingga setelah berkonsulitasi 

dengan dosen pembimbing maka penelitian yang dilakukan menjadi pola 

pembinaan praktikum keeagaamannya. Setelah itu peneliti membuat proposal 

penelitian yang mencangkup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori serta metode, teknik penelitian dan 

instrumen penelitian. Selanjutnya menentukan sumber data penelitian. Kemudian 

mengurus surat perizinan penelitian sesuai aturan. Adapun prosedur penelitian 

yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan izin mengadakan penelitian, kepada ketua Prodi 

Ilmu Pendidikan Agama Islam, kemudian mendapatkan surat rekomendasi 

yang akan disampaikan kepada pambantu Dekan I Fakultas Pendidikan 

Ilmu Sosial. 

b. Kemudian mengajukan izin penelitian ke SMA Negeri 4 Banudung 

dengan membawa surat izin penelitian dari pembantu Dekan I Fakultas 

Pendidikan Ilmu Sosial dengan memberikannya kepada Humas SMA 

Negeri 4 Bandung yang selanjutnya bisa langsung menghubungi guru PAI 

dan melakukan tahap pelaksanaan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Setalah persiapan penelitian telah selesai, dan persiapan seperti alat-alat 

yang dibutukan untuk penelitian, kisi-kisi dan pedoman wawancara, observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti terjun ke lapangan untuk memulai pelaksanaan 

penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

 Tahap analisis data merupakan tahap yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangusung dan setelah pengumpulan data. Analisis data 

dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh baik dari data hasil obersvasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 
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 Adapun langkah-langkah penelitian ini divisualisasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahapan-tahapan Penelitian 

Pra Penelitain 

a. pengusulan judul 

b. penyusunan proposal 

c. seminar proposal 

d. revisi proposal 

e. penetapan 

pembimbingan skripsi 

f. Pergantian Judul 
 

1. penyusunan dan pembimbingan 

kajian pendahuluan 

2. penyusunan dan pembimbingan 

kajian pustaka 

3. penyusunan dan pembimbingan 

kajian metode penelitian 

4. penyusunan dan pembimbingan 

instrumen 

5. Menghubungi sekolah, 

membuat surat izin penelitian 

Proses penelitian 

Pengumpulan data 

1. Wawancara 

2. Pengamatan 

3. observasi 

4. studi dokumen 
 

Analisis data 

1. reduksi data 

2. data display 

3. Conclusion 

Drawing/Verification 

 

Analisis data 

1. Penyusunan dan 

pembimbingan temuan dan 

pembahasan 

2. penyusunan dan 

pembimbingan simpulan dan 

rekomendasi 

3. penyusunan dan 

pembimbingan draf akhir 

skripsi 

1. persiapan sidang 

2. ujian akhir 

3. revisi Akhir 
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B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Partisipan 

 Partisipan atau Informan penelitian menurut Bungin (2014, hlm. 76) 

adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun 

orang lain yang memahami objek penelitian. Maka informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang mengerti dan terlibat dengan kegiatan 

pembinaan praktikum yang ada di sekolah. Adapun yang menjadi partisipan pada 

penlitian ini adalah Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan 

SMA Negeri 4 Bandung, guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 4 Bandung, 

tutor hafalan dan tutor mentoring keputrian dan beberapa siswa dan siswi kelas X 

dan XI SMA Negeri 4 Bandung. Berikut ini alasan peneliti memilih pratisipan 

yang dilibatkan dalam penelitian: 

a. Kepala Kekolah/wakil kepala sekolah: merupakan informan yang 

memiliki pengetahuan tentang program sekolah. 

b. Guru PAI: Untuk mengetahui keseluruhan informasi tentang pembinaan 

keagamaan yang ada di sekolah, baik itu dalam jam pelajaran atau pun di 

luar jam pelajaran PAI. 

c. Mentor dan tutor pembinaan: Mentor dan tutor dianggap memiliki banyak 

informasi mengenai kegaiatn pembinaan yang dilakukan. Dengan 

mewawancara mentor dan tutor maka peneliti akan mendapatkan infrmasi 

tentang materi, media, pengisi materi, serta pola pembinaan yang 

dilaksanakan. 

d. Siswa: Siswa dianggap bisa memberikan informasi tentang program 

pembinaan di sekolah dan juga hasil dari mereka mengikuti pembinaan 

tersebut. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian mengenai pola pembinaan praktikum keagamaan berlangsung 

atau berlokasi di SMA Negeri 4 Bandung, yang terletak di Jl. Gardujati No. 20 

Bandung telp. (022) 4203861 Website: http://www.sman4bdg.sch.id Email: 

sman4bandung@yahoo.co.id. 

http://www.sman4bdg.sch.id/
mailto:sman4bandung@yahoo.co.id
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Gambar 3.1 Denah Lokasi SMA Negeri 4 Bandung 

Sumber: (http://www.sman4bdg.sch.id) 

 Peneliti memilih SMA Negeri 4 Bandung sebagai tempat untuk diteliti, 

karena SMA Negeri 4 Bandung merupakan salah satu SMA yang cukup diminati 

dan juga salah satu sekolah unggulan yang ada di kota Bandung. Selain itu dari 

penelitian awal peneliti menemukan bahwa pola pembinaan keagamaan yang ada 

di sekolah ini tidak hanya tergantung kepada guru PAI saja dalam memberikan 

pembinaan keagamaan, tetapi siswa pun ikut berperan dalam program pembinaan 

keagamaan ini, supaya dibiasakan agar siswa dapat terbiasa berbicara, 

berinteraksi, bekerjasama ketika kuliah ataupun terjun ke masyarakat nanti. 

Program pembinaan yang ada di sekolah menekankan pada peningkatan IMTAQ 

yang diharapkan dapat membuat siswa lebih banyak berlatih praktik ibadah secara 

tepat. 

C. Pengumpulan Data 

1. Instrumen 

 Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2014, hlm. 59-60) yang 

menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang nantinya 

akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 
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melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014, hlm. 162) merupakan 

langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

 Berdasarkan manfaat empirisnya menurut Bungin (2014, hlm. 107) 

“bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap 

semua metode pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi dan bahan 

dokumenter”. 

a. Wawancara 

  Menurut Moleong (2012, hlm. 186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (intervieweer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Yang mana wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan 

pribadi. 

  Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang 

dikemukakan dalam kepustakaan. Menurut Patton (dalam Moleong, 2012, 

hal. 182) pembagiannya yaitu: (a) wawancara pembicaraan informal, (b) 

pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, (c) wawancara 

baku terbuka. 

  Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembinaan praktikum 

keagamaan di SMA Negeri 4 Bandung. Untuk mendapatkan data tentang 

apa yang telah disebutkan tadi, maka setelah melakukan beberapakali 

observasi ke sekolah maka peneliti langsung melakukan wawancara 
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kepada pihak yang peneliti yakini dapat memberikan data yang peneliti 

perlukan. Setelah peneliti menemukan informan dan mewawancarainya 

maka peneliti akan membuat transkip wawancara terlebih dahulu yang 

nantinya akan peneliti perlihatkan kembali kepada informan tadi untuk 

memastikan bahwa apa yang telah peneliti tuliskan telah sesuai dan 

disetujui untuk ditandatangani oleh inforaman yang peneliti wawancarai 

pada hari sebelumnya. 

  Adapun yang menjadi partisipan dalam pada penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 4 

Bandung, guru Pendidikan Agama Islam dan beberapa siswa-siswa kelas 

X dan XI SMA Negeri 4 Bandung. 

Tabel 3.1 Responden 

No Responden 

1 Wakil Kepala Sekolah 

2 Guru PAI 

3 Mentor Keputrian dan mentoring 

4 Tutor Hafalan 

5 Beberapa siswa kelas X dan XI 

 

b. Observasi 

  Metode observasi menurut Bungin (2014, hlm. 115) adalah 

“metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan”. Berikut adalah macam-

macam observasi dalam penelitian kualitatif: 

1) Observasi Partisipatif 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 64) dalam observasi ini, peneliti 

terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi 

partisipan ini, maka dapat yang diperoleh akan lebih lengkap, 
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tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. 

 

 

2) Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam hal ini Sugiyono (2014, hlm. 66) mengungkapkan bahwa 

peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melaukan penelitian. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang dalam observasi, hal ini 

untuk menghidari kalau suatu data yang dicari merupakan data 

yang masih dirahasiakan. 

3) Observasi Tidak Berstuktur 

Observasi tidak bertstuktur menurut Bungin (2014, hlm. 116-117) 

dilakukan karena tanpa menggunakan guide observasi. Dengan 

demikian, pada obeservasi ini harus mampu secara pribadi 

mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu 

objek. 

  Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembinaan praktikum keagamaan di SMA Negeri 4 Bandung yang 

diantaranya pembinaan hafalan, tilawah, keputrian dan praktik taharah. 

Dalam melakukan observasi terkadang peneliti melakukan observasi 

partisipatif namun terkadang juga peneliti melakukan obeservasi secara 

terus terang atau tersamar. 

Tabel 3.2 Hal yang diobservasi 

No Hal yang diobservasi 

1 Pembinaan hafalan 

2 Tilawah 

3 Keputrian 

4 Praktik taharah 
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c. Studi Dokumen 

  Dokumen menurut Sugiyono (2014, hlm. 82) “merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang”. Studi dokumentasi dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang 

berkaitan dengan data yang dibutuhkan seperti perencanaan, pelaksanaan, 

hasil atau laporan setiap program pembinaan praktikum keagamaan di 

SMA Negeri 4 Banudung, peneliti melakukan studi dukumen terhadap 

Buku Sambung Rasa, profil slide SMA Negeri 4 Bandung, Berita Kegiatan 

manasik haji dan qurban, buku saku (doa pilihan manasik haji dan umrah), 

evaluasi hafalan dan praktik ibadah. 

Tabel 3.3 Jenis Dokumen 

No Jenis Dokumen 

1 Buku Sambung Rasa 

2 Profil Slide SMA Negeri 4 Bandung 

3 Berita kegitan manasik haji dan umrah 

4 Buku saku (doa pilihan manasik haji dan umrah) 

5 Evaluasi hafalan dan praktik taharah 

D. Analisis Data 

 Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012, hlm. 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Dipihak lain analisis data kualitatif menurut Seiddel (dalam Meolong, 

2012, hlm. 248) prosesnya berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri 
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2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. 

 Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014, hlm 91) 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. 

 

Bagan 3.2 Komponen dalam analisis data 

(Sugiyono, 2014, hlm 92) 

1. Data Reduction 

 Menurut Sugiyono (2014, hlm. 92-93) data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, 

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain 

yang dipandang ahli.  

Tabel 3.4 Koding Reduksi Data 

No Jenis Dokumen Kode Dokumen Koding 
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1 Perencanaan P 1 

2 Pelaksanaan PL 2 

3 Hasil H 3 

 

 

2. Data Display (penyajian data) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. (Sugiyono, 2014, hlm. 

95) 

 Dalam menganalisis data kualitatif agar lebih mudah maka peneliti harus 

mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Menurut Mardalis (2003, hlm. 79) kode 

dapat disesuaikan dengan pengertian yang lebih menguntukan penelitian sehingga 

tanda-tanda tersebut dapat dibuat oleh peneliti sendiri, untuk memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisa. Oleh karena itu peneliti memebrikan koding 

berdasarkan kategori dari instrumen wawancara, observasi dan studi dokumentasi, 

seperti di bawah ini: 

Tabel 3.5 Koding Data 

No Jenis Dokumen Kode Dokumen 

1 Wawancara tutor hafalan 1 CLW1 

2 Wawancara tutor hafalan 2 CLW2 

3 Wawancara Guru PAI 1 CLW3 

4 Wawancara siswa 1 CLW4 

5 Wawancara siswa 2 CLW5 

6 Wawancara siswa 3 CLW6 
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7 Wawancara mentor keputrian CLW7 

8 Wawancara siswa 4 CLW8 

9 Wawancara Guru PAI 2 CLW9 

10 Wawancara mentor DKM CLW10 

11 Observasi hafalan 1 CLO11 

12 Observasi tadarus Alquran CLO12 

13 Observasi hafalan 2 CLO13 

14 Observasi praktik taharah 1 CLO14 

15 Observasi keputrian 1 CLO15 

16 Observasi praktik taharah 2 CLO16 

17 Observasi keputrian 2 CLO17 

18 Buku Sambung Rasa CLD18 

19 Profil Slide SMA Negeri 4 Bandung CLD19 

20 Berita kegiatan manasik haji dan qurban CLD20 

21 Buku saku (doa manasik haji dan umrah) CLD21 

22 Evaluasi hafalan dan praktik taharah CLD22 

 

3. Conclusion Drawing/Verification 

 Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen (dalam Sugiyono 2014, hlm. 99) adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 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, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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Bagan 3.3 Ilustrasi: Reduksi data, display data dan verifikasi 

(Sugiyono, 2014, hlm. 94) 

gdssj16128NJKKKL4

839589jdfsf901JAKSJ

kogigjjius1234ahkdfA

A 

Reduksi Data : 

memilih yang penting yang membuat kategori (huruf besar, huru kecil, angka) 

membuang yang tidak dipakai 

 

Data Display : Menyajikan ke dalam pola 

 

Conclusion/Verification : 

Memilih yang penting, membuat kategori (huru besar, huruf kecil, angka), 

membuang yang tidak dipakai 

Catatan Lapangan 

SDFSJFHDFJHADS

HJSHFCJDSHCFJS  

fhsdjhfsddhfjhasdg

bqwerty dnf djfh h 

223457876530192

863478138i4546 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

abcdefghijlmnopqrstu ABCDEFGHIJKLMNOP 
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E. Definisi Oprasional 

Untuk memperjelas batasan tentang lingkup penelitian ini, maka dijelaskan 

definisi oprasional dari variabel yang hendak diteliti. Berikut ini beberapa definisi 

oprasional dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pola Pembinaan 

Pola pembinaan yang dimaksud oleh penulis meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pembinaan praktikum keagamaan. 

 

2. Praktikum 

Praktikum yang dimaksud oleh penulis adalah bagian dari pengajaran 

Pendidikan Agama Islam yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk 

menguji dan melaksanakan materi yang telah disampaikan, baik itu dalam proses 

pembelajaran ataupun ketika mereka mengikuti pembinaan yang diadakan di 

sekolah. 

3. Keagamaan 

Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan agama, yaitu meliputi bidang aqidah, ibadah dan akhlak. 

Pada bidang aqidah terdapat pembiasan membaca Alquran, sedangkan dalam 

bidang ibadah meliputi shalat, simulasi manasik haji, qurban dan juga praktik 

taharah. Dan untuk bidang akhlak terdapat kegiatan keputrian dan juga mentoring. 


