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BAB III
METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif, 
yaitu:
Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 160
Pendekatan ini diambil dengan alasan fenomena guru dalam mengembangkan metode kooperatif dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 2 D di MTsN Aryojeding Rejotangan Tulungagung, dalam pengembangan metode ini ternyata menunjukkan hasil yang memuaskan. Sesuai dengan fenomena yang ada di sekolah secara alami dan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 23

Kehadiran Peneliti
Pelaksanaan penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung di lapangan dalam rangka pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian berfungsi sebagai pengamat penuh terhadap efektifitas metode kooperatif dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada pendekatan ini, penulis menempatkan diri sebagai pengumpul data sekaligus sebagai instrumen, untuk mendukung pengumpulan data di lapangan. Penulis memanfaatkan alat tulis berupa bollpoint dan buku catatan sebagai alat pencatat data.
Penulis datang untuk mengobservasi obyek penelitian dimulai pada pertengahan bulan Mei 2008 dengan membawa surat izin dari STAIN Tulungagung dan disertai proposal penelitian.
Data yang penulis kumpulkan di lapangan adalah data yang berkaitan dengan fokus penelitian, jika dicermati dari segi sifatnya maka yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan atau pendapat yang kemudian diubah dalam bahasa tulis. Demikian juga dengan fenomena perilaku subyek akan diabstraksikan dalam bahasa tulis.
Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh”. Ibid., 107 Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
	Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Ibid Yang termasuk dalam sumber data ini adalah kepala sekolah, guru, siswa serta pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di MTsN Aryojeding Rejotangan Tulungagung.
	Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Ibid

	 Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna, dan lain-lain. Bergerak misalnya aktivitas kinerja laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak jari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya.
Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Ibid Data ini dapat diperoleh melalui dokumen yang berupa buku, majalah, papan pengumuman, dan dokumen lain yang diperlukan baik dari lokasi penelitian maupun dari luar lokasi penelitian, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.


Sampling
Sampling dalam penelitian ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (construction). Moleong, Metodologi Penelitian, 165 Dalam penelitian ini sampling yang digunakan yaitu Purposive Sample, yaitu mengambil subyek bukan berdasarkan atas strata, ras dan atau daerah, tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan. Misalnya, alasan keterbatasan waktu, tenaga, dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Arikunto, Prosedur Penelitian, 117 Penggunaan metode ini karena di kelas 2 D, terjadi kasus pembelajaran aqidah akhlaq dengan metode kooperatif.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah "bagaimana memperoleh data. Apakah seorang penyelidik menggunakan questionaire, interview, observasi biasa, test, eksperimen, koleksi atau metode lainnya atau kombinasi daripada beberapa metode itu, semuanya harus mempunyai dasar-dasar yang beralasan." Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet. XX, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), 82 Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
	Interview
Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau responden. Dalam interview biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Sukardi, Metodologi Penelitian, 82 Dengan demikian penggunaan metode ini mengharuskan penulis untuk hadir langsung di lokasi penelitian, sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan, dan penulis mengadakan pertemuan dengan beberapa informan meliputi kepala sekolah, para guru dan staf yang terkait untuk mendapatkan data.
	Angket atau Kuesioner

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Ibid., 87 Pada metode ini angket penulis mengacu pada “angket yang tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih”. Arikunto, Prosedur Penelitian, 129 Dan bentuknya yaitu pilihan ganda, jadi responden tinggal memilih jawaban a, b, atau c, yang dianggap paling sesuai bagi responden.
	Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Sukardi, Metodologi Penelitian, 96 Dengan demikian penggunaan metode ini mengharuskan peneliti untuk hadir langsung di lokasi penelitian dan peneliti berusha untuk memperhatikan dan mencatat gejala yang timbul di sekolah dan hubungannya dengan efektifitas metode kooperatif dalam pembelajaran akidah akhlak.
Penulis mengadakan pengamatan terlibat sehingga penulis banyak mengetahui aktivitas belajar mengajar yang terjadi di lembaga tersebut. Pada setiap akhir pengamatan penulis mengadakan rekap terhadap catatan yang telah dibuat ke dalam ringkasan data untuk keperluan analisis data.
	Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki 
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Arikunto, Prosedur Penelitian, 135 Pelaksanaan teknik dokumentasi ini dilakukan dengan pengumpulan dokumen yang diantaranya meliputi sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, kondisi guru, kondisi siswa, keadaan sarana dan prasarana belajar yang semua dapat mendukung data hasil observasi, wawancara yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusuan skripsi.
Menurut Guba dan Lincoln (1981) mengatakan bahwa dokumen ialah: setiap bahan yang tertulis atau film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut:
	Dokumen merupakan sumber yang stabil.
	Berguna sebagai bukti pengujian.

Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya alamiyah.
Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
	Hasil pengkajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.  Sukardi, Metodologi Penelitian, 103-104 
 
Instrumen Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang utama adalah peneliti sendiri namun setelah fokus penelitian jelas, mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sesederhana yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas dan mempertajam serta melengkapi data hasil observasi dan interview instrumen yang mungkin akan digunakan antara lain instrumen observasi, angket, interview dan dokumentasi.
Variabel penelitian, Menurut Y.W. Best disunting oleh Sanapiah Faisal, variabel penelitian adalah “kondisi-kondisi atau serenteristik-serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian”. Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah “segala sesuatu yang akan dijadikan objek pengamatan penelitian”. Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan: untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MPK, (Bandung: Pustaka Seha, 1998), 204-205.Sedangkan menurut Burhan Bungin variabel adalah “fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya." Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 76
Dari paparan di atas dapat disimpulkan variabel adalah suatu fenomena faktor-faktor bervariasi yang berperan dalam peristiwa gejala yang akan diteliti. Penelitian ini mempunyai variabel ganda yaitu variabel bebas dan terikat:
	Variabel bebas (independent variabel)

Adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Fungsi variabel ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berpengaruh terhadap variabel lain atau variabel terikat. Haryono, Metodologi, 205-206.
Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode kooperatif.
	Variabel terikat (dependent variabel)

Yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika peneliti menginstruksi, mengubah atau mengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel bebas. Ibid.,  205.
Adapun variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya adalah pembelajaran aqidah akhlaq.
Metode Analisis Data
Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori atau satuan uraian dasar. 
Kemudian Tylor mendefinisikan analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data atau sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu dengan demikian dapat disimpukan, analisis data adalah: proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dalil dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  Moleong, Metodologi Penelitian, 103.
Metode analisis data yang digunakan peneliti disini adalah:
	Analisis data deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).  Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Edisi I, Cet. I, (t.t.p.: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 41. Metode ini bisa ditemui dalam bab 1 dan bab 2.

Analisis data induktif, adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Hal dapat ditemui dalam bab 3 dan bab 4.
	Analisis deskriptif untuk menganalisis skor angket. Rumusnya sebagai berikut:
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= Jumlah skor maksimalSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 140.
Pengecekan Keabsahan Data
Untuk mendapatkan data yang bisa dibuktikan keabsahannya maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
	Perpanjangan Keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 
Penelitian dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Ibid., 175

	Ketekunan Pengamatan

Seperti yang telah diuraikan maksud perpanjangan keikutsertaan ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. Berbeda dengan hal itu ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang rinci. Kemudian menelaahnya tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami secara biasa. Ibid., 177 
	Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Peneliti menguji keabsahan dengan “pemanfaatan sumber metode penyidik dan teori”. Ibid., 178
	Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
Teknik ini mengandung beberapa maksud:
	Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
	Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Ibid., 179

Dalam pemeriksaan ini peneliti biasanya melakukan tanya jawab agar penulis dalam menghadapi data bisa dieliminir dan obyektifitas penulis dalam menghadapi data bisa diperkuat.
Tahap-tahap Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:
	Pendahuluan, seperti:
	Menyusun rancangan penelitian.
Memilih lapangan penelitian.
Mengurus perizinan.
Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
Memilih dan memanfaatkan informasi.
Menyiapkan perlengkapan penelitian.
Persoalan etika penelitian.
	Tahap Pekerjaan Lapangan, seperti:
	Memahami latar penelitian data, persiapan diri.
Memasuki lapangan.
Berperan serta sambil mengumpulkan data.
	Tahap Analisis Data, seperti:
	Konsep dasar analisis data.
Menentukan tema dan merumuskan hipotesis.
Menganalisis berdasarkan hipotesis.

