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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan, pendeketan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialamai oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakana, dan lain-lain 

secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
1
 Dengan kata lain pada 

penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala 

(fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan 

keterkaitan antar variabel.
2
 Oleh karena itu data penelitian ini dinyatakan 

dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) 

peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan 

tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

(Qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok.
3
 Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (key 

instrument), teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

                                                           
1
 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 3. 
2
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 

Predana Media Group, 2012), hlm 59. 
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya: 2010), hlm 60. 
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(gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
4
 

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini 

dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan 

tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data 

deskriptif. Pencarian data pun dilakukan dengan cara wawancara dan 

observasi dan didukung dengan beberapa dokumen-dokumen penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di MAN 1 Jombang. 

Dengan alasan peneliti memilih penelitian disini karena perkembangan 

madrasah yang sangat pesat, lingkungan sekolah yang sangat kondusif. 

Untuk itu lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan 

dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam, sebelum peneliti 

memilih lokasi, peneliti mempertimbangkan dan mencari fenomena apa 

yang ada, setelah melihat penelitian, penulis sangat tertarik mengkaji di 

MAN 1 Jombang. 

D. Kehadiran Penelitian 

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan juga orisinil 

maka selama penelitian di lapangan, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat atau instrument sekaligus pengumpulan data 

utama. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaigus pengumpul data, karena dalam penelitian kualitatif utamanya 

adalah manusia.
5
 Artinya penelitian ini melibatkan penelitinya sendiri 

sebagai instrumen, dengan memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal 

bertanya, melacak, mengamati, memahami dan mengabstraksikan sebagai 

alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain. 

                                                           
4
 Sugiono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2009), 

cet-VIII, hlm 9. 
5
 Rochiati Wiriatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Rosdakarya, 

2007), hlm 96. 
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Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian 

yaitu MAN 1 Jombang. Peneliti datang ke lokasi penelitian untuk 

melakukan wawancara, observasi, dan pengambilan data di lapangan. 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan guna mendapatkan data yang 

komprehensif dan utuh. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya, pengumpulan data adalah 

prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan.
6
 Selain itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standa data yang 

ditetapkan.
7
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara mendalam (Indept Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas penyataan itu.
8
 

Kegiatan wawancara mendalam dilakukan untuk 

mendapatkan konfirmasi data-data dokumentasi dan sebagainya 

dengan berbagai pihak lingkungan sekolah. Sebagai pewawancara, 

penulis menerapkan wawancara mendalam (indept interview) 

dengan mengajukan pertanyaan kepda informan secara langsung 

berhadapan muka secara bebeas menuju fokus penelitian sekaligus 

mencatat gars besar hasil wawancara sebagai catatan dilapangan 

yang kemudian perlu ditindak lanjuti. 

                                                           
6
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 57. 

7
 Sugiono, Metode Penelitian Pendididkan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 308. 
8
 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 

2011), hlm 186. 
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Peneliti akan melakukan wawancara kepada sumber data 

atau informan agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang 

ada, sehingga memperoleh data penelitian. Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang “Manajemen Budaya 

Organisasi dalam Membentuk Akhlak Karimah Peserta Didik 

melalui Program Adiwiyata Berwawasan Lingkungan Hidup di 

MAN 1 Jombang”, metode wawancara ini peneliti tujukan kepada 

Kepala Madrasah, Waka Kesiswaan dan  Waka Kurikulum. 

b. Observasi Partisipan (Participant Observation) 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
9
 

Peneliti terjun dan terlibat langsung ke lapangan dengan 

bertindak sebagai pegamat (observer) yang harus aktif di lapangan 

guna memperoleh data. Yang digunakan penelitian dalam 

observasi partisipatif (participant observation) ini adalah panduan 

observasi, perekaman gambar (kamera foto), dan catatan lapangan 

(field notes) sebagai dokumentasi yang digunakan untuk 

mengabadikan beberapa momen yang relevan dengan fokus 

penelitian. 

Dalam observasi ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

adalah berdasarkan judul dari penelitian ini, yaitu mengamati 

bentuk atau kegiatan dalam rangka  “Manajemen Budaya 

Organisasi Dalam Meningkatkan Akhlak Karimah Deserta didik di 

MAN 1 Jombang.”. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

pasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
10

 

                                                           
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,…hlm 220. 



82 
 

 
 

Adapun yang menjadi dokumentasi sekolah yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

berhubungan dengan kelembagaan dan adminitrasi di MAN 1 

Jombang. Data-data yang berupa dokumen baik berupa foto, 

catatan, laporan kegiatan terkait program kerja madrasah, kegiatan 

akademik dan non akademik, tata tertib, profil sekolah, strukut 

organisasi, dan sebagainya. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

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

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
11

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama pengumpulan 

data dan setelah pengumpulan data selesai. Disini peneliti menggunakan 

analisis selama dilapangan model miles and huberman, antara lain :
12

 

1. Reduksi Data kegiatan yang dilakukan peneliti dalam reduksi data ini 

adalah dengan membuat ringkasan, mengkode data, memilih mana 

yang perlu dibuang dan mana yang perlu disimpan, menyeleksi dengan 

ketat, dan menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Semua 

data yang diproses tersebut berasal dari wawancara, observasi 

partisipan, dan dokumentasi tentang manajemen budaya organisasi 

dalam membentuk akhlak karimah peserta didik melalui program 

adiwiyata berwawasan lingkungan hidup di MAN 1 Jombang. 

2. Penyajian Data 

                                                                                                                                                               
10

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

Cipta, 1998), hlm 225. 
11

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 89. 
12

 Ibid.,hlm 92-93. 
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Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan 

tindakan. Dalam hal ini penyajian berguna untuk memahami apa yang 

terjadi dan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 

3. Verifikasi Data 

Dalam proses ini peneliti mencoba mencari arti atau mencari 

hubungan antar data yang telah tersaji. Dari langkah tersebut kemudian 

didapat kesimpulan awal yang selanjutnya terjadi verifikasi data-data 

dan kemudian akan memunculkan kesimpulan akhir atau teori. Adapun 

penarikan kesimpulan disini berupa bagaimana manajemen budaya 

organisasi dalam membentuk akhlak karimah peserta didik melalui 

program adiwiyata berwawasan lingkungan hidup di MAN 1 Jombang. 

Selanjutnya dari ketiga komponen analisa tersebut berupa reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data/kesimpulan terlibat dalam 

proses saling berkaitan, sehingga dapat menemukan hasil akhir dan 

penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan pada tema 

Manajemen Budaya Organisasi dalam Membentuk Akhlak Karimah 

Peserta Didik melalui Program Adiwiyata Berwawasan Lingkungan 

Hidup. Sehingga dengan adanya proses analisis data tersebut peneliti 

akan bisa menjawab fokus penelitian yang membutuhkan jawaban 

dengan jalan mengadakan penelitian di MAN 1 Jombang. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah peeliti yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji 

keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan antara lain 

:
13
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1. Kredibilitas (Credibility) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a. Perpanjangan keikut sertaan 

Keikut sertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data, sehingga diperlukan perpanjangan 

penelitian. Peneliti memerlukan waktu empat bulan untuk 

melaksanakan penelitian di MAN 1 Jombang dimulai sejak 

bulan Maret sampai dengan bulan Juni dimana waktu tersebut 

cukup untuk memastikan data tersebut terkumpul.  

b. Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menentukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mencari secara konsisten interprestasi 

dengan berbagai cara salah satunya melalui observasi dan 

wawancara terkait dengan proses analisis yang konstan. Pada 

penelitian ini peneliti memutuska pada manajemen budaya 

organisasi khususnya dalam membentuk akhlak karimah 

peserta didik melalui program adiwiyata berwawasan 

lingkungan hidup di MAN 1 Jombang. 

c. Triangulasi 

Teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang 

dikumpulkan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan 

hasil data dengan berbagai sumber dan teori. Dalam triangulasi 

ini peneliti menggunakan sumber berbeda serta waktu yang 

berbeda sehingga dapat mengetahui keabsahan dari data yang 

diperoleh peneliti. 
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2. Kebergantungan (Depandability) 

Kriteria kebergantunga merupakan substansi istilah reliabilitas dalam 

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini diadakan dua atau beberapa 

kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara 

esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Dan penelitian 

melakukan penelitian ini juga meggunakan teknik pemeriksaan ini. 

3. Kepastian (Confirmability) 

Pada kenyataannya sesuatu objektif tidak bergantung pada persetujuan 

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, atau penemuan 

seseorang. Padahal pengalaman seseorang itu sangat subjektif, dapat 

dilakukan subjektif apabila disepakati oleh beberapa orang atau banyak 

orang. Untuk itu kriteria atau objektivitas ini supaya tidak menekankan 

pada orangnya melaikan harus menekankan pada datanya dan peneliti 

juga menekankan pada data yang diperoleh ketika wawancara 

mandalam, observasi dan juga dokumentasi yang telah diperoleh. 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian secara 

umum, terdiri atas tahapan pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan 

tahap analisis data. 
14

 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian pada tahap ini peneliti membuat latar 

belakang masalah penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, pada tahap ini peneliti mensurve dan 

menilai keadaan lapangan, menentukan lapangan sesuai dengan 

judul yang peneliti ambil, mengurus surat perizinan peneliti 

menyerahkan surat penelitian kepada pihak madrasah, serta peneliti 

menjajaki dan menilai lapangan, disini peneliti mulai berinteraksi 

dengan fenomena yang akan diteliti, memilih dan memanfaatkan 
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 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…,hlm 85-103. 
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informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut 

persoalan etika penelitian, serta mempelajari keadaan lapangan 

yang akan diteliti. 

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap selanjutnya peneliti melaksanakan kegiatan di 

lapangan. Adapun kegiatannya meliputi memahami latar belakang 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

Pada tahap pengerjaan lapangan ini, peneliti memahami 

kondisi yang ada di lapangan serta berinteraksi dan berperan 

langsung guna mengumpulkan data-data penelitian yang 

dibutuhkan dengan seksama dengan rancangan dan fokus 

penelitian sebagai dasar penelitian laporan penelitian. 

3. Tahapan Analisis Data 

Setelah peneliti mencari dan mengumpulkan data yang 

dirasa cukup dari lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap 

data yang diperoleh. Kemudian dilakukan pengecekan keabsahan 

data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, 

akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau 

penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam 

memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 

4. Tahapan Penulisan Laporan 

Penulisan atau penyusunan laporan ini merupakan kegiatan 

akhir dalam penelitian. Dalam penulisan laporan ini, peneliti 

didampingi oleh dosen pembimbing untuk membantu 

menyempurnakan penulisan dan hasil laporam yang berupa skripsi 

berjudul “Manajemen Budaya Organisasi dalam Membentuk 

Akhlak Karimah Peserta Didik melalui Program Adiwiyata 

Berwawasan Lingkungan Hidup di MAN 1 Jombang”. Dalam 
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penulisan skripsi, peneliti telah mengambil langkah-langkah 

penelitian sesuai petunjuk dari pedoman penulisan skripsi. 

 


