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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitiian kualitatif, karena 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistic dan dengan 

cara deskprisi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah 

serta data yang diperoleh berupa informasi-informasi dan pendapat.
44

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, Adapun pengertian 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memiliki langkah kerja untuk 

mendeskripsikan suatu objek. Fenomena atau setting spiritual disimpulkan dalam 

suatu tulisan yang bersifat naratif dimana data fakta yang dihimpun berbentuk 

kata atau gambar dari pada angka-angka. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Peneltian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seorang guru mata pelajaran akidah 

akhlak dan siswa kelas V di MI Darul Ilmi Banjarbaru. 
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2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perspektif guru akidah akhlak tentang 

sikap spiritual siswa di MI Darul Ilmi Banjarbaru. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data 

pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok 

1) Data tentang bagaimana sikap spiritual siswa di MI Darul Ilmi 

Banjarbaru. Sikap spiritual terdiri dari beberapa butir nilai yaitu 

beriman, bertakwa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang dijabarkan dalam uraian berikut: 

a) Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan 

b) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang 

dianut 

c) Mengucapkan salam diawal dan diakhir kegiatan 

d) Bersyukur atas nikmat dan karunia tuhan yang maha esa 

e) Mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu 

f) Berikhtiar dalam setiap usaha dan berserah diri 
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g) Menjaga lingkungan disekitar sekolah 

h) Memelihara hubungan dengan sesama ciptaan tuhan 

i) Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Bangsa 

Indonesia 

2) Data tentang perspektif guru akidah akhlak tentang sikap spiritual 

siswa di MI Darul Ilmi Banjarbaru. 

b. Data penunjang 

Data penunjang yang dimaksud ialah data yang mendukung data 

pokok yang berkenaan dengan gambar umum lokasi penelitian yang 

meliputi: 

1) Latar Belakang MI Darul Ilmi Banjarbaru 

2) Visi, Misi dan Tujuan MI Darul Ilmi Banjarbaru  

3) Keadaan kepala sekolah, guru, siswa, dan staf tata usaha di MI 

Darul Ilmi Banjarbaru 

4) Keadaan sarana dan prasarana. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data 

yang bersumber dari Responden sebagai berikut:  

a. Guru Akidah Akhlak 

Guru akidah akhlak merupakan pihak yang berkaitan langsung dalam 

penelitian perspektif guru akidah akhlak tentang sikap spiritual siswa 

di MI Darul Ilmi Banjarbaru. 
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b. Kepala Sekolah 

 Dari kepala sekolah diperoleh informasi data penunjang secara akurat 

mengenai gambaran umum MI Darul Ilmi Banjarbaru. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi  

Teknik ini untuk digunakan dalam menggali data pokok dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan observasi bagaimana 

keadaan sekolah dengan guru di MI Darul Ilmi Banjarbaru. Dan juga data yang 

digali adalah tentang bagaimana sikap spiritual siswa di MI Darul Ilmi 

Banjarbaru. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengandalkan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung secara bertatap muka (Personal face to face interview) dengan 

sumber data (responden).
45

 

Teknik ini digunakan untuk menggali data dengan mengadakan Tanya 

jawab langsung kepada guru dan siswa tentang bagaimana sikap spiritual siswa 
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kelas 5 dan bagaimana perspektif guru akidah akhlak tentang sikap spiritual siswa 

Mi Darul Ilmi Banjarbaru 

Selian itu teknik wawancara juga digunakan untuk mewawancarai kepala 

sekolah tentang gambaran umum Mi Darul Ilmi Banjarbaru 

3. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan sekolah Mi 

Darul Ilmi, yang meliputi gambar umum lokasi penelitian: 

a. Sejarah singkat berdirinya, letak dan luas wilayah MI darul Ilmi 

Banjarbaru. 

b. Visi dan misi MI Darul Ilmi Banjarbaru 

c. Keadaan guru, keadaan siswa, dan staf tata usaha di MI Darul Ilmi 

Banjarbaru 

d. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki MI Darul Ilmi 

Banjarbaru. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data yang akan digunakan dapat dilihat pada matriks berikut ini: 
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Tabel 3.1. Matrik Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

1.  

 

Data pokok, yaitu data yang 

berkaitan dengan runusan 

masalah: 

A. Bagaimana sikap spiritual 

siswa Mi Darul Ilmi 

Banjarbaru. 

 

 

B. Perspektif guru akidah akhlak 

tentang sikap spiritual siswa. 

 

 

 

Guru Akidah 

Akhlak  

Siswa kelas V 

 

Guru Akidah 

Akhlak 

 

 

 

Wawancara dan 

Observasi  

 

 

 

Wawancara dan 

Observasi 

 

2. Data Penunjang 

Data tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, meliputi: 

1. Sejarah singkat/ latar belakang 

berdirinya MI Darul Ilmi, letak 

dan luas wilayah MI darul Ilmi. 

2. Visi dan misi  

3. Keadaan guru, keadaan siswa, 

dan staf tata usaha 

4. Keadaan sarana dan prasarana 

sekolah 

Kepala sekolah  Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Ada tiga tahapan yang penulis lakukan dalam pengolahan data, yaitu: 

a. Editing, yaitu data diadakan pengontrolan dan penyusunan kembali 

terhadap data yang sudah diperoleh dari lapangan penelitian, Sehingga 

dapat diketahui sejauh mana data yang akan terkumpul itu dapat 

menjawab segala permasalahan-permasalahan yang penulis rumuskan. 

b. Koding, yaitu dalam hal ini penulis mengklasifikasikan jawaban 

responden dan informan dengan cara memberikan kode setiap data 

yang terkumpul. 

c. Interpretasi data, kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar dapat 

dilihat kejelesan makna dari data yang ada dengan menafsirkan data 

tersebut dalam bentuk uraian dan penjelasan. 

2. Analisis Data  

Menurut Moleong, analisis data kualitatif, adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisikan data, memili-milih menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
46
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Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yaitu menyelidiki objek yang nyata atau yang ada sekarang dan kemudian 

disajikan serta dianalis dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan. 

Pada tahap ini semua data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk 

uraian kemudian menjelaskan data yang ditemukan dari hasil penelitian untuk 

menjawab permasalahan ini. Analisis data yang digunakan penulis bersifat analis 

deskritif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dalam bentuk 

uraian kalimat. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal; yang 

bersifat umum: 

F. Prosedur Penelitian  

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian. Penelitian kualitatif dapat dibagi 

ke dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

a. Mengurus perizinan penelitian 

b. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

c. Menentukan masalah 

d. Menyusun proposal penelitian 

e. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengamati lapangan 

b. Mengumpulkan data 
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c. Menganalisis data 

3. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

a. Pengolahan data melalui kategori data yang telah ditentukan 

b. Analisis data 

c. Penyusunan laporan penelitian 

d. Revisi penelitian 


