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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut (Bungin, 2007), metode penelitian merupakan suatu cara atau 

jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. 

Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangatlah 

diperlukan. Hal ini untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian guna 

mempermudah mendapatkan data serta dianalisis untuk dijadikan laporan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dengan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan, diolah, dan kemudian dianalisis 

sehingga dapat membentuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. Sedangkan 

metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan fenomena dalam masyarakat dan penelitian ini dilakukan secara 

mendalam untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih lengkap, dan 

biasanya pada penelitian ini waktunya tidak ditentukan, karena selama belum 

puas dengan hasil penelitiannya, maka bisa terus meneliti kembali sampai 

merasa puas dengan apa yang diteliti. Bisa disebutkan, penelitian kualitatif 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Karena 

dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data-data dan informasi yang dibutuhkan (Sugiono, 2008). 

 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Dalam metode penelitian kualitatif, yang terpenting adalah subjek 

penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan 

informasi terkait data yang dibutuhkan, serta memberikan masukan pada 

peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian adalah 

orang-orang yang akan diwawancara untuk mendapatkan data atau informasi 

yang diperlukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa/i kelas X SMAN 1 

Cianjur. 
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3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan disini ialah SMAN 1 Cianjur 

yang bertempat di Jl. Pangeran Hidayatullah No.62, Sawah Gede, Kec. Cianjur, 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan 

atas masih terdapatnya siswa/i dengan menggunakan busana atau pakaian yang 

masih tidak sesuai aturan sekolahnya, dan menjadikan tidak sesuai dengan 

aturan dalam Islam. 

 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiono, 2008), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam 

penelitian adalah mendapatkan data. Jika tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

penyebaran kuesioner (angket). 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

meneliti perilaku atau makna dari perilaku tersebut secara langsung di lapangan 

(Ibid: 226). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, 

serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas), dan kesahihannya (validitasnya). 

Observasi merupakan proses kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan 

psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman, 2009, p. 52). 

Dalam hal ini, peneliti mengobservasi langsung siswa/i kelas X SMAN 

1 Cianjur mengenai persepsi siswa terhadap busana muslim juga 

keterkaitannya dengan pembelajaran PAI di sekolah. 

b. Wawancara 
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Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan, 

dengan panduan pedoman wawancara ataupun tidak. Peneliti melakukan 

kegiatan wawancara terhadap beberapa siswa/i kelas X SMAN 1 Cianjur guna 

untuk mengetahui persepsi siswa terhadap busana muslim yang digunakan 

disekolah tersebut maupun di luar lingkungan sekolah. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, 

pendapat, dalil, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian (Zuriah, 

2006, p. 191). Dokumentasi yang peneliti dapatkan disini berupa foto-foto 

selama melakukan observasi dan pelaksanaan wawancara di lingkungan 

SMAN 1 Cianjur maupun di luar lingkungan sekolah. 

d. Penyebaran Kuesioner (Angket) 

Kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan/ pernyataan yang 

berkaitan dengan penelitian, dengan cara menyusun item-item pertanyaan 

tersebut secara terperinci dalam suatu daftar pertanyaan/ pernyataan disertai 

petunjuk pengisian untuk mengetahui dan mengungkapkan skala persepsi 

siswa terhadap busana muslim dan implikasi terhadap pembelajaran PAI (Tuti, 

2013). Kuesioner ini disebarkan kepada siswa/i kelas X SMAN 1 Cianjur. 

 

3.1.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

deskriptif, artinya dengan melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk 

selanjutnya disusun secara sistematis (Ibid: 129). Data dari hasil wawancara, 

observasi, dan analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data 

penting dan data yang tidak penting. Selanjutnya penulis melakukan analisis 

data untuk dijabarkan sebagai hasil penelitian (Asmadi, 2017). 

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data 

yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam 

suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik 
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adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak 

menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2011). 

Setelah penulis melakukan pengolahan data, maka pada tahap 

selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisa deskriptif. Analisa 

data deskriptif, yaitu merupakan cara menganalisa data dengan 

mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian sesuai dengan fakta yang 

ada dan apa adanya. Diantara tahap analisis data, ada beberapa langkah berikut: 

a) Mengumpulkan data untuk diselidiki dan dianalisis; b) Menyeleksi data yang 

relevan; c) Menganalisis data; d) Menyimpulkan data. 

Analisis data bertujuan untuk memperoleh data yang efektif, setelah 

semua langkah pengumpulan data dilakukan. Kemudian data yang diperoleh 

diolah sedemikian rupa, dan dilakukan analisis data untuk memperoleh 

informasi yang bermanfaat, agar peneliti lebih mudah dalam menarik suatu 

keputusan yang pasti (Asmadi, 2017). 

 

3.1.5 Validitas Data 

Menurut Arikunto (1999) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Menurut Nursalam (2003) validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian validitas di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa validitas adalah suatu standar ukuran 

yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan suatu instrumen (National & 

Pillars, 2016). Adapun kriteria yang digunakan peneliti untuk pemeriksaan 

keabsahan data yang dilakukan yaitu menggunakan kriteria kepercayaan 

(credibility). 

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memberikan derajat kepercayaan akan data yang diproleh peneliti. Dalam 

penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan 

antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara : 

(1) perpanjangan keikutsertaan dalam objek penelitian; (2) ketekunan 
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pengamatan dalam memperoleh data; (3) melakukan triangulasi. Kepercayaan 

ini digunakan untuk menjamin keabsahan data dari purposive sampling yang 

dilakukan pada responden/informan.  

1. Perpanjangan Keikutsertaan Pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang 

diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika di cek kembali ke lapangan. 

Bila setelah di cek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, 

maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara 

melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi 

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga 

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. 

3. Triangulasi Teknik/ Metode 

Triangulasi Teknik atau metode dapat dilakukan dengan melakukan 

pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya setelah mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner 

dirasa belum cukup, maka bisa melakukan kembali pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam kepada informan terkait persepsi, gagasan, sikap, dan 

lingkungan masyarakat, dan bisa dilakukan pengecekan informasi kembali 

melalui observasi, ataupun dokumentasi kepada informan tersebut, maupun 

sebaliknya (Mekarisce, 2020). 
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