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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    merupakan 

pendekatan   kualitatif. Penelitian   kualitatif   merupakan   penelitian   yang  

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek  

penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan secara  holistik  

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  

metode  alamiah. Alasan  memilih  kualitatif  dilihat  dari  teknik  

pengumpulan  datanya  dan  apa yang  diobservasikan.  Pengumpulan  data  

penelitian  diperoleh  dari  lapangan secara langsung. Oleh karena itu metode  

yang digunakan merupakan metode penelitian  lapangan ( field  research ) 

peneliti  berangkat  ke  lapangan untuk mengadakan  pengamatan  tentang  

sesuatu  fenomena  dalam  suatu  keadaan alamiah.1 

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan tidak 

perlu dikuantitatifkan. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Bersifat alamiah, hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki 

adanya kenyataan kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami 

jika dipisahkan dari konteksnya. Peneliti akan berusaha mendapatkan 

                                                           
1 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm. 26 
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informasi dan data-data sesuai dengan keadaan di lapangan yakni di 

MTsN 7 Tulungagung. 

2. Manusia sebagai alat (instrumen), dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana 

pengumpul data yang utama. Dalam penelitian ini kepala sekolah, guru 

maupun siswa. 

3. Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

4. Lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan oleh 

adanya  hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti dan jauh lebih jelas 

apabila diamati dalam proses.2 

Pendekatan kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi 

strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti 

foto, rekaman, dan lain-lain. Strategi penelitian bersifat fleksibel, 

menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data 

yang valid. Penelitian  kualitatif  bertujuan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif tentunya memiliki karakteristik 

                                                           
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), hal. 6 
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yang membedakan dengan penelitian yang lain.3 Alasan peneliti mengambil 

pendekatan kualitatif karena penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, menganalisis 

dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Peneliti mencari data dengan berbagai metode yaitu observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi hanya dari penelitian lapangan yaitu MTsN 7 

Tulungagung. Dari sini peneliti benar-benar menggali sejumlah data secara 

langsung. Ini dijalankan dengan sebab penelitian langsung dianggap sebagai 

metode yang efektif dalam menggali data terkait strategi guru fikih dalam 

meningkatkan kualitas belajar siswa mata pelajaran fiqih di Mtsn 7 

Tulungagung karena peneliti dapat bertemu langsung dengan subjek yang 

dituju. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Studi 

kasus adalah analisis mendalam yang kontekstual terhadap masalah yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. 4Jenis penelitian ini 

merupakan jenis penelitian yang tahap pelaksanaannya terstruktur. Artinya 

cara peneliti menggali data dapat dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak 

ada sedikitpun informasi yang tertinggal.  

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2011), 

hal.13-14 
4 Nur  Sayidah, Metodologi  Penelitian  Disertai  dengan  Contoh  Penerapannya  dalam 

Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 32 
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B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada 

hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrumen 

penelitian menjadi suatu keharusan. Bahkan, dalam penelitian kualitatif, 

posisi peneliti menjadi instrumen kunci (the key instrument). Untuk itu, 

validitas dan reliabilitas data kualitatif banyak tergantung pada ketrampilan 

metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti sendiri. 

Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-

simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan 

peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan dan 

penghayatan tersebut peneliti memberikan judgement dalam menafsirkan 

makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa 

peneliti harus menjadi instrumen kunci penelitian.  

Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti di 

lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari 

subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat nonhuman (seperti 

instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi 

dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya 

kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota 

(member checks).5 

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan 

perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hal. 223 
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hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan 

subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan 

merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan 

yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat 

kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, 

sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. 

Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran 

dan keterlibatan peneliti dilapangan. 

C. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah situs di mana proses penelitian berlangsung. 

Tempat penelitian ini dapat bervariasi tergantung dari bidang ilmu sang 

peneliti.6 

Penentuan lokasi di MTsN 7 Tulungagung dilatarbelakangi karena  

pertimbangan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji 

lebih mendalam tempat tersebut. Lembaga ini bertempat di Desa Pulerejo, 

Kec Ngantru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Sekolah yang terkenal dengan 

sebutan MTsN Ngantru ini juga mengikuti program adiwiyata dibuktikan 

dengan penghijauan digalakkan serta banyak jenis tanaman salah satunya 

yaitu tanaman hydroponic.  Letaknya yang strategis dan merupakan madrasah 

favorit menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di madrasah 

ini, karena menurut peneliti para guru yang berkompeten khususnya guru 

                                                           
6 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kontemporer dan Prakteknya, )Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), hal. 65 
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fiqih sehingga banyak strategi pembelajaran yang diterapkan, serta di 

madrasah tersebut sarana prasarana yang memadai. Selain itu, para siswa di 

sekolah ini mempunyai prestasi yang baik. Begitu juga dalam hal pemahaman 

mata pelajaran fiqih, meskipun bisa ditemukan ada beberapa siswa yang 

belum mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, namun 

tidak sedikit siswa yang sudah mampu mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Tetapi karena kurangnya minat siswa untuk mempelajari 

pelajaran fiqih. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan 

belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih dan dapat di amalkan dalam kegiatan 

sehari-hari. Hal ini dilakukan supaya para siswa dapat menjadi siswa yang 

religius dan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Islam.  

Lokasi ini dipilih karena lembaga ini merupakan salah satu lembaga 

yang berkembang serta memiliki pengaruh yang besar khususnya di wilayah 

Ngantru, Tulungagung. 

D. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sujek dari 

mana data dapat diperoleh.7 Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh 

Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.8
 
Data yang diperoleh adalah data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 129   
8 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung; PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014) , hal. 157 
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yang dapat diamati dan data yang diperoleh adalah hasil wawancara dan 

observasi kepada guru. Adapun sumber data dalam hal ini adalah:  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data 

yang diperoleh dari sumber data primer adalah data tentang kualitas 

belajar siswa MTsN 7 Tulungagung ketika belajar mata pelajaran Fiqih 

dan peranan guru dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa MTsN 7 

Tulungagung. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, 

diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data utama yaitu, kepala sekolah, para guru fiqih, 

dan siswa. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara 

dengan, kepala sekolah, guru fiqih, dan beberapa siswa. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data diluar kata-kata dan 

tindakan yakni sumber data tertulis. Sumber tertulis ini bisa didapatkan 

dari buku, sumber data arsip, dokumentasi. Sumber data sekunder 

merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang 

diperlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari 

literatur dokumentasi bagian administrasi di MTsN 7 Tulungagung yaitu; 

sejarah berdiri, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, kondisi guru, 

karyawan dan siswa, fasilitas, sarana dan prasarana serta presentasi dari 

MTsN 7 Tulungagung. 
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Sumber data diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:9 

a. People, adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah unsur manusia dan non manusia. Unsur 

manusia meliputi, guru Fiqh (key informan), dan pihak sekolah yang 

terkait, serta siswa di MTsN 7 Tulungagung. 

1) Kepala sekolah, Drs. H. Suwono, M.Pd.I 

2) Guru mata pelajaran fiqh, Mohamat Sodik, M.Pd  

3) Guru mata pelajaran fiqh, Drs. Sowi Sulaiman 

4) Siswa kelas 7 berjumlah 1 anak  

5) Siswa kelas 8 berjumlah 1 anak  

6) Siswa kelas 9 berjumlah 1 anak 

b. Place, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi sumber data ialah 

beberapa tempat yang ada di MTsN 7 Tulungagung. Adapun tempat-

tepat tersebut ruang kelas, kantor guru dan sarana prasarana lainya. 

c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dari dokumentasi-

dokumentasi yang dimiliki oleh MTsN 7 Tulungagung. Adapun 

dokumen-dokumen yang dimaksud adalah perangkat pembelajaran, 

                                                           
9 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet.II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 116 

. 
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buku penunjang lainya. Dalam hal ini yang termasuk data paper 

meliputi: 

1) Dokumentasi gambar/ foto kegiatan pembelajaran  

2) Sejarah MTsN 7 Tulungagung 

3) Visi, misi, dan tujuan sekolah 

4) Kondisi dan keadaan siswa 

5) Data guru dan karyawan 

6) Data sarana dan prasaran sekolah 

7) Data prestasi sekolah 

Semua itu peneliti peroleh dari bagian administrasi sekolah sesuai 

dengan prosedur. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengertian pengumpulan data menurut Nazir seperti yang dikutip oleh 

Ahmad Tanzeh adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data 

dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Metode-metode yang lazim 

digunakan, dapat dipelajari akan tetapi bagaimana mengumpulkan data di 

lapangan dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan maka 

diperlukan pengalaman. dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh 

akan dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang 

dikumpulkan harus data yang benar. 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dilihat dari segi cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.1 0 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan Strategi 

Guru Dalam Meningkatkan kualitas belajar siswa mata pelajaran Fiqih di 

MTsN 7 Tulungagung, maka peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi atau Pengamatan  

Pengamatan atau observasi adalah pengamatan yang dilakukan 

secara langsung pada objek yang diteliti secara sengaja dan sistematis.1 1 

Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi 

partisipan secara langsung dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. 

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi langsung yaitu 

dengan mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian yakni di MTsN 7 

Tulungagung, sehingga akan mendapatkan data secara nyata dan 

menguatkan data yang diperoleh sesuai dengan penulisan skripsi ini. 

Dengan metode observasi ini, peneliti ingin mengetahui lebih detail dan 

secara langsung sejauh mana pelaksanaan kegiatan keagamaan serta cara-

                                                           
1 0 Sugiyono, Metode Penelitian….., hal. 224   
1 1 Winarno Surakhmat, Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 100   
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cara bagaimana strategi guru Fiqh dalam menerpkan strategi 

pembelajaran. 

2. Wawancara Mendalam  

Wawancara adalah melakukan pengumpulan data dengan berdialog 

kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi 

dengan mengungkapkan pertanyaan secara langsung terhadap informan.1 2 

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan 

hal itu biasanya menjadi wawancara yang mendalam (dalam cita rasa 

menarik)  bahwa pewawancara dan responden/informen bisa melihat satu 

sama lain sebagai teman. Kegiatan wawancara mendalam dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden.1 3 Menurut Burhan Bungin 

wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan 

maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam harus dilakukan secara intensif dan berulang-

ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat 

utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipan.1 4 

Uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa wawancara 

mendalam adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam  upaya 

                                                           
1 2 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Cet. II; Jakarta: Rineka 

Cipta,1997), hal. 39 
1 3 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), hal.  90 
1 4 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 

hal.157 
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mendapatkan informasi daripada informan, sehingga jelas bahwa 

wawancara dilakukan lebih dari satu orang yaitu antara informan dan 

peneliti yang di dalamnya berisi percakapan-percakapan. Dalam 

wawancara,  peneliti mewawancarai sumber-sumber kunci, yaitu: 

a. Kepala sekolah, Drs. H. Suwono, M.Pd.I 

b. Guru mata pelajaran Fiqh, Mohamat Sodik, M.Pd  

c. Guru mata pelajaran Fiqh, Drs. Sowi Sulaiman  

d. Siswa kelas 7 berjumlah 1 anak 

e. Siswa kelas 8 berjumlah 1 anak 

f. Siswa kelas 9 berjumlah 1 anak 

Dalam melakukan kegiatan wawancara, dibutuhkan suatu 

pelaksanaan. Lincoln dan Guba dalam Sugiyono mengemukakan bahwa 

ada tujuh penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif, yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melangsungkan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 
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g. Mengindentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh.1 5 

Dalam tahapan berikutnya dalam wawancara ini, yang harus 

dilakukan oleh peneliti adalah menentukan tema atau topik dari setiap 

pertanyaan yang harus disesuaikan dengan profesinya terlebih dahulu, 

misalnya kepada kepala Sekolah MTsN 7 Tulungagung dan para Guru 

Fiqh. Kemudian peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada 

informan yang bertujuan untuk menggali informasi bagaimana kreativitas 

guru fiqh dalam penggunaan media pembelajaran, yang nantinya akan 

peneliti rekam dan rekaman yang peneliti bawa akan peneliti simpan 

dalam dua bentuk, yaitu bentuk tulisan dan suara. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dijelaskan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini meliputi sejarah pendirian, keadaan 

guru dan semua yang terkait dengan struktur organisasi di MTsN 7 

Tulungagung. 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengamati 

tentang sejarah berdirinya Lembaga, Visi, Misi, Tujuan Lembaga, bentuk 

kendala yang dihadapi guru, serta strategi guru dalam meningkatkan 

kualitas belajar fiqih pada siswa. 

                                                           
1 5 Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif, cetakan ke-7 (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.. 

76 
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F. Analisa Data 

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.1 6 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

membuang yang tidak perlu.1 7 Jadi kegiatan ini telah dimulai sejak peneliti 

melakukan penelitian, pengumpulan data, kemudian meringkas, 

menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan atau kategori-kategori dan 

membuat memo. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Kegiatan reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik 

seperti: komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Melalui reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, 

membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. 

Data yang tidak penting dibuang. 

                                                           
1 6 Sugiyono, Metode Penelitian…, hal. 244   
1 7 Ibid., hal. 338 
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Pada penelitian ini penulis mereduksi data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi. Dari data tersebut peneliti memilah-milah data 

yang didapat sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang berkaitan 

dengan tiga fokus penelitian yang ada kemudian dianalisis dan dijelaskan 

secara lengkap sesuai dengan fakta di lapangan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana 

peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokkan.1 8 Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi 

secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan 

penelitian. Di dalam penelitian ini, data yang didapat berupa suatu kalimat. 

Kata-kata yang ditulis berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga 

sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara 

sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian  ini  data  yang  diperoleh  disajikan  dalam  bentuk  

uraian tekstual  yang bersifat naratif sesuai dengan karakteristik maupun 

pola penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dengan adanya penyajian 

data ini akan lebih mengerti apa yang terjadi, sehingga lebih mudah untuk 

menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

 

 

                                                           
1 8 Afrizal, Metode Penelitian Kulaitatif:Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.180 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Verifation) 

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.1 9 

Pada saat berlangsungnya kegiatan analisis data maupun pada saat telah 

selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan tentunya berdasarkan hasil analisis data, baik 

berasal dari catatan lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

lain-lain yang diperoleh dari kegiatan di lapangan.2 0 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan 

analisis induktif. Maksudnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang 

peneliti dengan berangkat ke tempat penelitian atau kelapangan untuk 

mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena 

kemudian merumuskan teori. 

Setelah tahap penelitian sudah selesai dilakukan, barulah perlahan 

hasil penelitian tersebut dikumpulkan, lalu diubah dalam bentuk tertulis. 

Sehingga nantinya bisa dimasukkan dalam laporan penelitian yang 

nantinya akan dikaji dengan Strategi Guru PAI dalam meningkatkan 

kualitas belajar siswa mata pelajaran fiqih. 

 

 

                                                           
1 9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 345 
2 0 Ahmad Tanzeh dan Suyitno,  Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: ELKAF, 2006), hlm. 

175 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan  keabsahan  data  bertujuan  untuk  menjaga  

kevalidan.  Ada empat kriteria yang digunakan untuk mengecek keabsahan 

data. 

1. Kepercayaan (Kreadibility) 

Kreadibilitas  data  dimaksudkan  untuk  membuktikan  data  yang 

berhasil   dikumpulkan   sesuai   dengan   sebenarnya. Kreadibilitas   

data berfungsi  untuk melaksanakan  inkuiri  sedemikian  rupa  

sehingga  tingkat kepercayaan  pe nemuanya  dapat  tercapai  dan 

mempertunjukan  derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan  ganda  yang sedang 

diteliti. 2 1Ada  beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan  

data. Keikutsertaan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan waktu  singkat,  

tetapi  memerlukan  perpanjangan  keikutsertaan  pada latar 

penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di 

lapangan  penelitian  sampai  kejenuhan  pengumpulan  data  

tercapai.2 2 Dalam melaksanakan point pertama dari kriteria pertama 

ini peneliti sengaja  masuk  dan  berada  di  tempat  penelitian  yaitu 

MTsN 7 Tulungagung beberapa waktu. 

 

                                                           
2 1 Moleong, Metodologi Penelitian ...,hlm. 324 
2 2 Ibid., hlm . 327 
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b. Triangulasi 

  Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang 

memanfaatkan  sesuatu  yang  lain,  diluar  data  itu  untuk  keperluan 

pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber  lainnya.  Menurut  Denzim  dalam Lexy  J.  Moleong  teknik 

triangulasi    memiliki    empat    macam    yaitu    pemeriksaan  yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

   Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan:2 3 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan  

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

                                                           
2 3 Ibid., hlm. 330 
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      Triangulasi dengan metode menurut Patton dalam Lexy J. Moleong 

terdapat dua strategi yaitu:2 4 

1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data  

2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama  

Triangulasi dengan penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data. Sedangkan triangulasi yang terakhir yaitu 

dengan teori. Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong bahwa 

triangulasi ini dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya 

penjelasan banding (rival explanation). 

Selain ke empat triangulasi di atas dalam sumber lain juga 

terdapat triangulasi waktu. Peneliti dapat mengecek konsistensi, 

kedalaman, dan ketepatan atau kebenaran suatu data dengan 

melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan 

triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada 

waktu yang berbeda.2 5 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil 

wawancara dengan hasil observasi. Kemudian membandingkan 

kembali keduanya dengan dokumentasi-dokumentasi yang 

                                                           
2 4 Ibid., hlm. 331   
2 5 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori 

dan Praktik, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 95   
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mendukung. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi waktu 

untuk mengecek keabsahan dengan cara mengumpulkan data pada 

waktu yang berbeda di antara wawancara satu dan wawancara kedua. 

2. Keteralihan (transferability) 

   Pada kriteria kedua menyatakan bahwa generalisasi suatu 

penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks populasi 

yang sama yang diperoleh atas sampel.2 6 Kaitannya pengalihan ini 

peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian yang sama dengan 

konteks. Dari sini peneliti harus bersedia menyediakan data deskriptif 

terkait keputusan pengalihan pada penelitiannya. Agar peneliti dapat 

mengumpulkan data yang berkaitan maka ia harus mengadakan 

penelitian untuk memastikan kebenaran dari usahanya tersebut.  

3. Kebergantungan (dependability)  

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, maka data 

tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk itu pengujian 

dependability dilakukan oleh auditor yang independen, atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian.2 7 Untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh 

di lapangan peneliti berhak memilih atau dipilihkan satu orang menjadi 

                                                           
2 6 Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 324   

2 7 Sugiyono, Metode Penelitian, ..., hal. 377   
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pembimbing segala aktifitas selama melakukan penelitian sekaligius 

sebagai auditor untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. 

4. Kepastian (confirmability)  

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.2 8 Proses 

pengujian confirmablity hampir sama dengan depandebility. Bedanya 

pengujian ini dilakukan oleh banyak orang. Uji confirmability 

dilakukan ketika hasil penelitian telah selesai dikerjakan yang dikaitkan 

dengan proses selama melakukan penelitian. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian terdapat tahap-tahap penelitian 

yang harus dilakukan oleh peneliti, yang terdiri dari: 1) Tahap Pra Lapangan, 

2) Tahap Pengerjaan, 3) Tahap Pasca Lapangan.2 9 

1. Tahap Pra Lapangan  

Pada tahap ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti 

sebelum memasuki lapangan, yaitu: (a) penyusunan rancangan awal 

penelitian, (b) memilih lapangan penelitian (c) pengurusan ijin penelitian, 

(d) penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian,       

                                                           
2 8 Ibid.,   

2 9 Zainal Arifin, Penelitian pendidikan….., hal. 174   
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(e) pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (f) 

penyiapan peranti pembantu untuk kegiatan lapangan.3 0 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Sepanjang pelaksanaan penelitian, penyempurnaan tidak hanya 

menyangkut pusat perhatian, melainkan juga metode penelitian yang 

digunakan. Data utama penelitian diperoleh berdasarkan interaksi dengan 

responden dalam latar alamiah, sehingga memerlukan beberapa 

perlengkapan yang disiapkan sebelumnya, misalnya: tustel, tape recorder 

dan alat tulis termasuk lembar catatan lapangan. Pengamatan dilakukan 

dalam suasana alamiah yang wajar. Pada tahap awal, pengamatan lebih 

bersifat tersamar.3 1 

3. Tahap Analisi Data 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Selanjutnya dianalisis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting, dipelajari dan dipahami dari diri 

sendiri dan orang lain.  

Dan di lanjut dengan penulisan atau penyusunan laporan ini 

merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Dalam penulisan laporan ini, 

peneliti didampingi oleh seorang pembimbing yang selalu 

menyempurnakan laporan penelitian ilmiah yang berupa skripsi. Dalam 

penulisan skripsi, peneliti telah mengambil langkah-langkah penelitian 

                                                           
3 0 Ibid., hal. 174   
3 1 Ibid., hal. 175   
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sesuai dengan petunjuk dari pedoman penulisan skripsi. Dan penulisan 

skripsi ini berisi tentang “Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan 

Kualitas Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Di MTsN 7 Tulungagung". 

 


