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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang yang diteliti.91 Metode 

Penelitian mengandung prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang 

diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalahh penelitian. Dalam 

melakukan metode penelitian, ada beberapa jenis penelitian dan pendekatan yang 

dapat digunakan, dan dalam penelitian ini penelitian menggunakan pendekatan 

penelitian dan jenis penelitian sebagai berikut: 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, berupa data – data tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku 

yang dapat diamati sebagai objek penelitian.92 Penelitian kualitatif berdasarkan 

Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 

merupakan   penelitian   yang    dimaksudkan   untuk mengungkapkan gejala    atau    

fenomena    secara    holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami 

dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Pada penelitian 

kualitatif peneliti berangkat dari data, dan menggunakan teori sebagai penjelas, 

serta berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah 

menganalisis dan menyimpulkan data.93 

 

 

 

 

 
91 Sugiyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 

2012), hal. 26. 
92 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hal. 3. 

93 Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1) Institut Agama 

Islam Negeri Tulungagung, (Tulungagung : Tidak Diterbitkan, 2017), hal.26 



 

56 
 

b. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, 

gambar, bukan angka.94 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk 

mendesktipsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik 

alamiah maupun rekayasa manusia.95 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti  sebagai  orang  yang  melakukan  observasi  mengamati dengan  

cermat   terhadap   obyek   penelitian.   Untuk   memperoleh  data tentang penelitian  

ini,  maka  peneliti terjun  langsung  kelapangan. Sebagai pelaksana, peneliti 

melaksanakan penelitian ini di Mts Darussalam Rejotangan Tulungagung. Peneliti 

bertindak sebagai pengamat untuk mengamati implementasi pendekatan  Saintifik 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. 

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen 

kunci, dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung 

dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam 

mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan 

informan yang menjadi sumber data agar data- data yang diperoleh betul-betul 

valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak 

diizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian 

pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.96 

Pada saat pelaksanaan tindakan, pendidik membantu peneliti mengamati 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi. Selain itu, pendidik juga melakukan observasi dan 

penilaian terhadap peneliti pada saat melakukan  tindakan  dan  untuk  mendapatkan  

informasi  dalam  rangka perbaikan pada pelaksanaan tindakan selanjutnya. 

 

 
94 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 85. 
95 Ibid…, hal. 91 
96 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hal.223 
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C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga 

sekolah MTs Darussalam Rejotangan Tulungagung. Alasan peneliti memilih lokasi 

tersebut karena dalam proses belajar mengajar perlu adanya metode pembelajaran 

yang harus diterapkan oleh pendidik khususnya pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak, dan perlu untuk mengetahui bagaimana penerapan saintifik untuk 

meningkatkan kompetensi peserta didik Mts Darussalam Rejotangan Tulungagung. 

Alamat MTs Darussalam Tulungagung ini berada di Jeding Kidul, Ariyojeding,  

Kecamatan  Rejotangan,  Kabupaten  Tulungagung, Jawa Timur 66293.97 

Lokasinya strategis karena pemukiman desa dan dekat dengan Jalan Blitar-

Tulungagung. 

Menurut peneliti, Mts Darussalam Rejotangan Tulungagung layak untuk 

dijadikan tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang berfungsi sebagai wadah atau tempat kegiatan belajar mengajar, pengkajian 

wawasan keagamaan sekaligus peningkatan kompetensi. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena terdapat kegiatan Pendekatan 

Saintifk pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. Hal ini sesuai dengan topik penelitian, 

yaitu mengenai Pendekatan Saintifik untuk meningkatkan kompetensi peserta 

didik. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MTs Darussalam Rejotangan 

Tulungagung, karena lokasinya strategis, yaitu berada di pemukiman desa dan dekat 

dengan Jalan Blitar-Tulungagung. 

Motto MTs Darussalam yaitu ``ORA ET LABORA`` (Belajar/Bekerja 

sambil Berdo`a). Adapun Visi Mts Darussalam yaitu : Mencetak Generasi Penerus 

Bangsa Yang Berkepribadian Luhur, Unggul Dalam Segala Bidang dan 

Berwawasan IMTAQ dan IPTEK. Serta misi nya yaitu : 

- Menyiapkan Kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhhan anak 

didik dan masyarakat. 

- Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM) sehingga siswa mampu berkembang secara optimal. 

 
97https://www.google.com/search?q=mts+darussalam+rejotangan+tulungagung&oq=&aqs=chrome

.0.35i39i362l5...5.-1j0j7&client=ms-android-vivo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-

8#trex=m_t:lcl_akp,rc_f:nav,rc_ludocids:1446418858859935835,rc_q:MTS%2520DARUSSALA

M,ru_q:MTS%2520DARUSSALAM,trex_id:FKbVnb 
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- Meningkatkan  kesadaran peserta didik sebagai makhluk sosial dan 

tatanan kemasyarakatan dan aktif mengelola kelestarian lingkungan. 

- Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik sesuai 

dengan niat dan bakat. 

- Menciptakan suasana yang kondusif dan keefektifan seluruh kegiatan 

sekolah. 

- Berfikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan 

masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media. 

- Mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi siswa. 

- Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap Islam 

untuk membentuk budi pekerti yang baik. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan 

dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga 

akan meleset dari yang diharapkan.98 

Menurut Lofland menyebutkan bahwa sumber data terdiri dari data utama 

berbentuk kata-kata  atau  ucapan  atau  perilaku  orang-orang  yang  diamati  dan 

diwawancarai. Dalam penelitian ini sumber data meliputi tiga unsur yaitu: 

1. People  (orang)  sumber  data  yang  bisa  memberikan  jawaban  lisan 

melalui  wawancara  atau  jawaban  tertulis  melalui  angket.99 Pada 

penelitian ini penulis merekam pengakuan-pengakuan dari nara sumber baik  

yang  berkaitan  langsung  maupun  pihak  yang  membantu  seperti Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, Guru  Akidah Akhlak dan peserta didik di Mts 

Darussalam Rejotangan Tulungagung. 

2. Place  (tempat)  yaitu  sumber  data  yang  menyajikan  tampilan  berupa 

keadaan  diam  dan  bergerak.100 Diam  misalnya,  ruangan,  kelengkapan 

sarana dan prasarana. Bergerak misalnya, aktivitas, kinerja, proses data- 

data yang dihasilkan berupa rekaman wawancara, gambar/foto. 

 
98 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga University Prees, 

2001), hal.129 
99 Ibid., hal. 157. 
100 Ibid., hal. 157. 
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3. Paper  (kertas)  yaitu  sumber  data  yang  menyajikan  tanda-tanda  berupa 

huruf,  angka  gambar  atau  simbol  lain,  yang  untuk  memperolehnya 

diperlukan metode dokumentasi yang berasal dari kertas (buku, majalah, 

dokumen,  arsip,  dan  lain-lain)  yang  dapat  menunjang  dalam  perolehan 

data.101 

Data-data tersebut diperoleh melalui data primer dan data sekunder: 

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian  dengan 

menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang dicari.102 Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data utama (primer) adalah kompetensi peserta didik dan 

hasil wawancara narasumber. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.103 Maka, yang termasuk 

pada data ini, diantaranya dokumentasi ketika proses penelitian dilakukan, 

data-data sekolah yang berkaitan dengan penelitian, dan beberapa referensi 

seperti penelitian terdahulu, buku-buku, dan literature yang berkaitan 

dengan penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan catatn lapangan, mewawancarai 

guru dan siswa, tes formatif, dan melakukan observasi ketika proses belajar sedang 

berlangsung. Hasil pengamatan didiskusikan oleh peneliti bersama pendidik 

observer pada saat menganalisi data untuk membuat tindakan pada siklus 

berikutnya Untuk pengumpulan data yang valid yaitu yang objektif dalam 

penelitian ini digunakan tehnik triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan 

sumber data yang ada.104 

Maksudnya, peneliti yang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaittu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data 

 
101 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial…, hal. 157. 
102 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), hal. 57 
103 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 91 
104 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. II, hal.330 
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dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi adalah bukan untuk mencari 

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman 

peneliti terhadap apa yang ditemukan. Untuk memperoleh informasi tentang 

keaktifan siswa dilakukan dengan mengobservasi siswa, dan memeriksa catatan 

siswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

terdiri atas dua jenis yaitu instrument tes dan instrument non tes. Untuk tes 

digunakan tes formatif yaitu tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

Instrimen tes di berikan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan berfungsi 

sebagai data tambahan. Dalam instrument non tes ini yang diguanakan antara lain 

sebagai berikut : 

a.   Observasi Partisipan 

Observasi adalah pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang 

suatu masalah105. Sedangkan Observasi Partisipan yaitu orang yang mengadakan 

observasi turut ambil dalam kehidupan orang-orang yang di observasi. Umumnya 

observasi partisipan dilakukan untuk penelitian eksploratif. Menyelidiki perilaku 

individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat 

lain-lain.106 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang suasana atau 

pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Observasi ini 

dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

khususnya mata pelajaran Aqidah Akhlak tersebut sebagai observer. Lembar 

observasi ini juga digunakan untuk menganalisa dan merefleksikan setiap siklus 

untuk memperbaiki pembelajaran di MTs Darussalam Rejotangan Tulungagung. 

b.   Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah suatu acara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.107Sedangkan Wawancara 

Mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

 
105 Iin Rahayu dan Tristiadi Ardi, Observasi dan Wawancara, (Malang : Bayu Media, 2004),12 
106 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, (Semarang:Jurnal tidak diterbitkan, 2016), hal.36 
107 Sudaryono, Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hal. 35. 
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orang yang diwawancai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial.108 

c.   Dokumentasi 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi dalam kualitatif.109 

d.   Catatan lapangan 

Catatan lapangan diperlukan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,  menjabarkan 

ke dalam unit,  melakukan sintesa,  menyusun ke dalam pola, memilah mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri dan orang lain.110 Aktifitas dalam analisis data yaitu 

pengumpulan data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang telah ditetapkan 

dan didapatkan Ketika melakukan penelitian di lapangan. 

b.   Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memili, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Reduksi 

dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, 

mengkode, menulusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud 

menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Yang kemudian disebut 

diverifikasi.111 

c.   Penyajian Data 

 
108 Qmc.binus.ac.id 
109 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif…, hal. 240. 
110 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial…, hal. 157. 
111 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 217. 



 

62 
 

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang 

padu dan mudah dipahami.112 

d.   Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Yaitu merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu, 

kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung.  

Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena  

itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi 

kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, 

hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.113 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian 

keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan 

kebenarannya karena beberapa hal; (1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang 

domain dalam penelitian kualitatif; (2) alat penelitian yang diandalkann adalah 

wawancara dan observasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan 

ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa control (dalam observasi 

partisipasi); (3) sumber data kualitatif yang kurang credible akan memengaruhhi 

hasil akurasi penelitian.114 

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan 

memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik : 

a.   Perpanjangan keabsahan temuan 

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap 

penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang 

dihimpun dalam penelitian. Karena itu hamper dipastian bahwa peneliti kualitatif 

adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi dengan 

informan-informannya. Karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki 

 
112 Hasan Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), hal. 86-89. 
113 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 130. 
114 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 253. 
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waktu yang lama bersama dengan informan di lapangan, bahkan sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. 

b.   Triangulasi Data 

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian 

kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut: 

(1). Trianggulasi metode 

Jika informasi data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji 

observasi dan seterusnya. Dengan ungkapan lain, kebenaran(keabsahan) informasi 

diperiksa dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. 

(2). Trianggulasi peneliti 

Jika informasi yang diperolehnsalah seorang anggota tim peneliti, diuji 

oleh anggota tim yang lain, berarti data diperiksa melalui peneliti (pengumpul data) 

yang berbeda. 

(3). Trianggulasi sumber 

Jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang 

berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

(4). Trianggulasi situasi 

Bagaimana penuturan seorang responden jika dalam keadaan ada orang 

lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri. 

(5). Trianggulasi teori 

Apakah ada keparalelan atau kesamaan penjelasan dan analisis atau tidak 

antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.115 

 

c.   Pendiskusian teman sejawat 

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir  

yang  diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan  -  rekan sejawat. Teknik ini 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan 

data.116 

Pada proses pengambilan data, mulai dari awal proses penelitian hingga 

pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang- kadang ditemani oleh 

 
115 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 68. 
116 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, hal. 332-333 
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orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah 

dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat 

bermanfaat untukmembandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan 

dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang 

didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling 

melengkapi. 

H.  Tahapan – Tahapan Penelitian 

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuallitatif pada  

intinya  memiliki ciri-ciri yang  berbeda  bila dibandingkan dengan pendekatan dan 

teori yanng menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan 

tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda 

dari prosedur dan tahap- tahap penelitian kuantitatif.117 

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakkukan penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut : 

a.   Tahap Pra Lapangan 

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif 

sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat 

fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian 

yang telah ditetapkan. 

Beberapa tahap dari pra lapangan antara lain sebagai berikut : 

1) Penyusunan   konteks   penelitian,   fokus   penelitian,   sampai   pada 

metodologi penelitian. 

2) Menentukan lokasi penelitian. 

3) Mengurusi perizinan penelitian. 

4) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

5)  Penyusunan proposal. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini bagi peneliti adalah mencari 

dan memahami data yang sedang dicari dan nantinya hasilnya bisa memanfaatkan 

media atau alat teknologi yang nantinya bisa digunakan sebagai perekam dan jadi 

 
117 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan,(Jakarta 

: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.170-173 
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data penelitian, karena ini merupakan   penelitian yang     menggunakan     metode     

kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data. 

Tahap Analisis Data Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan 

analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penellitian. Dalam 

penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, 

atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. 

Langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti pada tahap ini yaitu 

Menyusun hasil data yang telah didapat dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di lokasi penelitian, sehingga nantinya menjadi lebih jelas dan mudah 

dimengerti oleh orang lain yang membacanya. 

c. Tahap Penyelesaian 

Setelah  data telah  berkumpul  dan  telah  didapatkan,  maka  pada 

penelitian ini peneliti melakukan analisis dan mendeskripsikan data dengan 

melalui laporan. Sehingga pada tahap ini peneliti melakukan pembuatan laporan 

tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga nantinya laporan ini 

dijadikan sebagai isi yang ada di dalam sebuah proposal skripsi dan skripsi.  


