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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul yang di ajukan yaitu Strategi Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Meningkatkan Moral Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Islamiyah Popoh Selopuro Blitar, maka penelitian ini tergolong pada 

penelitian kualitatif  karena proses pengambilan data yang diperoleh dari 

berupa catatan lapangan, hasil wawancara, dan analisisi dokumen. 

Sedangkan maksud dari kualitatif menurut Lexy Moleong:  

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara funda mental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya 

dan dalam peristilahannya.1 

 

2. Pendekatan 

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, karena hasil 

dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis 

atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain 

yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
 1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002, hlm 3 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian study kasus karena 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang evaluasi yang 

mendalam pada strategi guru dalam meningkatkan moral siswa di MI 

Islamiyah Popoh Selopuro Blitar. Dengan cara menyelidiki dan 

memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan 

mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk 

mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. 

Data yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak di 

manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini merupakan pokok pertama, karena 

kehadiran peneliti merupakan pengamat penuh dalam  tujuan penelitian 

tersebut. Dalam hal ini peneliti   bertanggung jawab penuh dalam 

pengumpulan data  agar data yang diperlukan valid, karena penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang pada dasarnya menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata, penulisan atau lisan dari perilaku orang-orang 

yang diamati.1 

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat 

partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data 

                                                             
 1 http://www.google.com/jenis-jenis-riset-pembuatan-karya-ilmiah/diakses pada tanggal 

30 Maret 2020 pukul 22.12 
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peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin 

sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.2 

Maka dari itu, kehadiran peneliti pada tempat kejadian peristiwa 

tersebut  asal usulnya oleh informan yakni kepala sekolah, guru, dan murid. 

Dan penelitian harus dimulai dari mengamati, bertanya dan 

mengabstraksi, kemudian meminta izin kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Islamiyah untuk meneliti fenomena atau keadaan di dalam sekolah tersebut. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan, 

yang mana di dalam pelaksanaannya penelitian mendapatakan sebuah 

gagasan yang bersifat penting dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 

seperti strategi guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan moral 

siswa di madrasah ibtidaiyah Islamiyah popoh yang menggunakan 

paradigma alamiah dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian untuk mendiskripsikan prilaku orang, peristiwa atau tempat 

tertentu secara rinci dan mendalam. 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Islamiyah Popoh, yang berlokasi 

di Dsn. Kebonagung Rt 01/Rw 07, Ds. Popoh, Kec. Selopuro, Kab. Blitar. 

Alasan saya memilih sekolah ini karena, sekolah ini didirikan untuk 

mencetak generasi yang berprestasi serta memiliki akhlakul karimah yang 

berhaluan pada Ahlussunah Wal Jama’ah. Nilai-nilai karakter maupun 

keagamaan harus dibentuk sejak dini, dengan pembiasaan seperti memakai 

                                                             
 2 Lexy J. Moleong, Metodologi,... hlm. 117 
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seragam yang api, berdoa sebelum melaksanakan belajar mengajar, praktek 

keagamaan seperti  menghafalkan surat pendek, sholat dhuha berjama‟ah, 

sholat dhuhur berjama’ah, dan lain sebagainya. Saya sebagai kepala sekolah 

berharap agar setelah lulus dari sekolah ini, peserta didik diharapkan mampu 

menjadi pribadi yang mempunyai karakter, perilaku serta akhlak yang baik 

dimanapun dan kapanpun mereka berada. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi. 

Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab 

pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan.3 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber 

datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dan apabila peneliti 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi 

sumber data.4 

Sumber data tersebut sangatlah penting dan harus tepat dalam 

pelaksanaanya, karena kalau tidak tepat pasti peneliti akan mengakibatkan 

data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. 

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subyek 

peneliti yaitu: 

 

                                                             
 3 Suharsimi Arikunta, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta,2006, hlm. 129 

 4 Ibid.,hlm.12 
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1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh 

2. Wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh 

3. Guru PAI Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh 

4. Sebagian siswa kelas 4, 5, 6 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh 

5. Dokumen-dokumen seperti, sejarah sekolah, struktur lembaga, arsip 

data siswa, arsip data guru, dll. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya, pengumpulan data adalah 

prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan.5 Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi Partisipasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.6 Misalnya melalui 

pembelajaran di dalam kelas, perilaku siswa pada saat istirahat, 

pendampingan siswa pada saat kegiatan sekolah. Dalam melakukan 

observasi, peneliti bertindak sebagai pengamat langsung.  

Adapun observasi ini akan digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi mengenai strategi guru PAI dalam meningkatkan moral peserta 

didik. 

 

                                                             
5 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet ke 1, hal. 

57 
6 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), cet.1, 

hal. 165 
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2. Wawancara Terstruktur 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada 

satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Metode wawancara 

mendalam merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk 

mendapatkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman 

penginderaan dari informan mengenai masalah-masalah yang diteliti.7 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berpedoman sebagai instrument (lembar wawancara) yang 

digunakan untuk mendapatkan data langsung dari para informan, yaitu 

guru PAI dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh. Dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah diarsipkan terlebih dahulu 

agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti yaitu 

strategi guru PAI dalam meningkatkan moral pada siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Islamiyah Popoh Selopuro. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data sekolah seperti profil sekolah, sejarah beridirinya 

sekolah, struktur organisasi, data guru dan siswa, RPP, Tata Tertib di 

suatu lembaga pendidikan yang diteliti. 

                                                             
7 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet ke 1, hal. 

183 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap yaitu 

model reduksi data, penyajian data, dan verivikasi8 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok,memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.9 Pada tahap ini peneliti memilih dan 

meyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi yang berkaitan dengan upaya guru pai untuk meningkatkan 

moral siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Popoh Selopuro Blitar 

untuk diolah dan difokuskan agar lebih mudah untuk memahami. 

2. Penyajian data 

Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

sebelumnya telah disusun dengan sistematika yang baik dan mudah 

difahami. 

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

Tahap terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan, 

dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan dalam bentuk pernyataan yang mudah difahami.  

                                                             
 8 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003) hal 99 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2008), hal 334 
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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. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan maslah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah  

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.10 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

   Pengecekan keabsahan disini sangat penting sekali dalam penelitian 

agar data yang diperoleh  akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. Adapun cara pengecekan keabsahan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

 Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelokasi penelitian dan 

mengikuti serta mengamati. Dengan waktu yang cukup panjang dengan 

maksud untuk menguji kebenaran informasi yang diperkenalkan oleh 

                                                             
 10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, 

hlm 252 
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peneliti sendiri atau responden serta membangun kepercayaan terhadap 

subyek. 

2. Triangulasi 

  Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan 

data. Dan adapun tringulasi yang digunakan peneliti yaitu: Tringulasi 

Sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran 

suatu fenomena yang berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik yang 

dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap penelitian tentang Strategi Guru Agama Islam dalam 

Meningkatkan Moral Siswa. Adapun tahap-tahap tersebut adalah tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir tahap penyelesaian. 

a. Tahap Persiapan 

  Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan 

disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan 

permohonan izin kepada subyek yang di teliti, konsultasi penelitian, 

penyusunan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian 

b. Tahap Pelaksanaan 

  Tahap pelaksanaan  ini merupakan esensi penelitian, karena 

hakekatnya tidak ada penelitian tanpa pengumpulan data yang 

diperlukan. Dan adapun tahap pelaksanaan penelitian ini dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 
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a. Pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen-

dokumen resmi yang akan digunakan dalam penelitian dan wawancara 

atau menjawab berbagai pertanyaan. 

b. Mengadakan observasi langsung terhadap obyek penelitian dengan 

melakukan tehnik dokumentasi dengan obyek penelitian 

c. Melakukan wawancara 

6. Tahap Penyelesaian 

  Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian 

data yang berupa reduksi data, penyajian data, vertifikasi yang sudah 

diolah dan disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan 

dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti 

melakukan member chek, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan 

dari informan seperti kepala sekolah, guru dan siswa yang benar-benar 

valid. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu 

pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Tarbiyah, 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


