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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan 

dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu.
1
 Melalui penelitian ini, penulis berusaha 

mengungkapkan bentuk upaya guru dalam menanamkan akhlakul karimah 

pada anak usia dini melalui pengumpulan data dari tempat berlangsungnya 

proses Pendidikan tersebut. Dalam penelitian, penulis bertindak sebagai 

instrumen atau kunci. Untuk itu, pendekatan  penelitian yang digunakan dalam 

adalah  pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami untuk subyek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain. Secara 

hilostik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dana bahasa, pada 

suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
2
 Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, 

mengambarkan dan mengunkapkan (to describe and exsplore) dan  kedua, 

mengambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).
3
 

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan, Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset,2013), hal. 5 
2
 Lexy J Moleong, Metode penelitian Kualitatif edisi Revisi , (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal 6 
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian.......... hal.60 
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berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode 

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
4
 

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu dari jenis pendekatan 

penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus. Menurut Nana Syaodih dalam bukunya yang berjudul 

metode penelitian pendidikan bahwa 

Penelitian kualitatif menggunakan dessain penelitian studiy kasus 

dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih 

dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan 

fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut bisa berupa 

seorang pimpinan sekolah atau pimpinan pendidikan, sekelompok 

siswa, suatu program, suatu proses, satu penerapab kebijakan atau satu 

konsep.
5
 

Menurut Emzir sebagaiman yang telah dicatat dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi penelitian kualitatif analisis data bahwa “penelitian studi kasus adalah 

suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses 

dan memperoleh pengertian dan pemahaman dari individu, kelompok atau 

situasi.
6
 

B. Kehadiran Peneliti 

                                                           
4
 Ibid., hal. 9-10 

5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset,2012), hal.99 
6
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet. IV, (Jakarta: Rajawali 

Press,2014), hal.20 
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Menurut Lexy, dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
7
 

Kehadiran peneliti menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian 

ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung 

pada peneliti.  

Oleh karena itu, seorang peneliti wajib hadir di lapangan karena 

peneliti sebagai instrumen utama. peneliti harus hadir sendiri secara langsung 

ke lapangan untuk pengumpulan data dan kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Selain itu identitas dari 

peneliti perlu diketahui oleh informan. Penelitian dimulai dari studi 

pendahuluan, kemudian mengirimkan surat kepada kepala RA Al-Wathoniyah 

Jabon Kalidawir Tulungagung tentang pemberian izin untuk meneliti, 

kemudian peneliti memasuki tempat penelitian.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dengan 

metodologi penelitian adalah temapat penelitian atau lokasi penelitian. Yang 

dimaksud dengan tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang 

digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.
8
 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai tempat 

penelitian di RA Al-wathaniyah Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten 

Tulungagung. Ada beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian di lokasi 

tersebu, yaitu: 

                                                           
7
 Lexy J Moleong, Metode penelitian...... hal.9 

8
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: kompetensi dan praktiknya (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2007), hal. 53 
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1. RA Al-wathaniyah Jabon Kalidawir Tulungagung merupakan lemabaga 

pendidikan anak usia dini yang berlebel Islami, maka dari itulah peneliti 

tertarik untuk mendalami bagimana upaya guru dalam menanaman 

akhlakul karimah  pada anak usia dini khususnya yang berusia 3-4 tahun. 

2. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam terhadap penanaman akhlakul 

karimah di RA Group Al-wathaniyah Jabon Kalidawir Tulungagung. 

 

D. Sumber data 

Sumber data adalah tempat, orang, atau benda dimana peneliti dapat 

mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat dibedakan atas: 

orang (person). Tempat (place), kertas atau dokumen (paper).
9
 

Dalam penelitian yang dilkukan oleh peneliti ini, sumber data yang 

yang digunakan meliputi tiga unsur, yaitu: 

1. Person (Manusia) 

Person Adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
10

 

Sumber data ini adalah kepala sekolah RA Al-Whataniyah, guru-guru RA 

Al-Whataniyah, peserta didik  RA Al-Whataniyah dan orang tua serta 

masyarakat yang terlibat. 

2. Place (tempat) 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 99 

10
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, 

(Yogyakarta: Rinela Cipta,2002., hal. 107 
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Place Adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak. Dalam penelitian ini sumber data yang 

dimaksudkan adalah berbagai perlengkapan yang menunjang kegiatan guru 

dalam penanaman akhlakul karimah di RA Al-Whthoniyah . Sumber data 

berupa tempat ini bisa berwujud sesuatu yang diam, misalnya gedung RA  

Al-Whataniyah. Sebagai sebuah kesatuan bangunan, juga bisa berwujud 

sesuatu yang bergerak seperti kegiatan belajar mengajar di RA Al-

Whataniyah, aktivitas peserta didik dan guru-guru di RA Al-Whataniyah. 

3. Paper (kertas) 

Paper adalah yaitu sumber data yang menyajikan berupa huruf, 

angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dengan pengertiannya ini maka 

“peper” bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari 

kata “peper” dalam bahasa ingris, tetapi dapat berwujud bangunan yang 

untuk memperolehnya diperlukan metode dokumentasi.
11

 Sumber data 

ketiga ini bisa berasal dari kertas-kertas (buku,dokumen, arsip, dan lain-

lain), papan pengumuman, papan nama dan sebagainya.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian pasti ada proses pengumpulan data dengan 

menggunakan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik 

penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. 

Sesuai dengan penelitian kulitatif, maka peneliti menggunakan prosedur 

pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                           
11

 Ibid., hal.107 
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1. Observasi partisipan 

Istilah obsevasi diturunkan dari bahas latin yang berarti “melihat” dan 

“memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungna antara aspek dalam fenomena tersebut. observasi selalu menjadi 

bagian dalam peneelitian, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium 

(eksperimental) maupun dalam konteks alamiah 
12

 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
13

 

Penulis menggunakan observasi partisipan pasif, jadi dalam hal ini 

datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut.
14

 

2. Wawancara mendalam 

Menurut kartono dalam Imam Gunawa wawancara adalah suatu 

percakapan yang diaarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan 

proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapaan 

secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam 

proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula 

sebagai interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai informasi 

(information supplyer), interviewer atau informan. Interviewer mengajukan 

                                                           
12

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), hal.143 
13

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian.......hal. 220 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, ( 

Bandung : Alfabeta, 2015 ), hal 312 
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pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai 

jawaban-jawabannya.
15

 

Penulis dalam melakukan penelitian kualitatif ini mengadakan 

wawancara mendalam Wawancara yang dilakukan secara mendalam adalah 

proses tanya jawab secara mendalam antara pewawancara dengan informan 

guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan 

penelitian.
16

 Disini penelitilah yang berperan aktif untuk bertanya dan 

memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau 

informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga 

diperoleh data penelitian. 

Penulis disini menggunakan jenis wawancara tak tersetruktur yang 

pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, ini 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam 

tentang bagaiman upaya guru dalam penanaman akhlakul karimah pada 

anak usia dini di RA Al-wathoniyah Jabon Kalidawir. 

 

3. Dokumentasi 

Studi dokumenter (dokumentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-

dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah.
17

 

                                                           
15

 Imam Gunawan, Metode Penelitian ......... hal.160-161 
16

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru, Cet. I (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 170 
17

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian.......hal.221-222 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dengan 

periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus samp sudah jenuh. 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur 

Analisa data:  

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak , untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan 

hal-hal yang penting, menfokuskan pada hal-hal ynag penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencari bila diperlukan. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yaang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 

peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan kepada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui 
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diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memilki nilai temuan dan pengembangan teori 

yang signifikan . 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah  data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami tersebut.
18

 

3. Conclusion Drawing/ Verivikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Hurbenman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. 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 dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada 

saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan 

dapart berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan................hal. 337-341 
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remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapatberupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
19

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamtan berarti peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara dengan sumberdata yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubunga peneliti dengan narasumber berarti hubungan peneliti dengan nara 

sumber akan terbentuka rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Bila terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran 

dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 

perilaku yang dipelajari. 

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap 

orang asing, masih dicurigai sehingga informasi yang diberikan belum 

lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. 

Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diberikan selama inimerupakan data yang sudaah benaar 

aatau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada 

sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti 

                                                           
19

 Ibid., hal. 345 
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melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya.
20

 

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekuna itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu salah atau 

tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yng diteliti. 
21

 

3. Triangulasi 

Triangualsi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui 

observasi atau pengamatan dengan data yang diperoleh melalui wawancara 

maupun dokumentasi, sehingga datanya dapat dibuktikan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangaulasi 

sumber,triangulasi teknik,dan triangulasi waktu: 

                                                           
20

Ibid.,  hal.369 
21

 Ibid., hal 370-371 
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a. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
22

 

4. Pemeriksaan Sejawat 

Teknik ini 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. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan 

sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai 

menjajaki dan menguju hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran 

peneliti.
23

 

Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang 

dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang 

memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, 

sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review presepsi, pandangan 

dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasinya 

adalah: 

a. Menyediakan pandangan kritis. 

b. Mengetes hipotesis kerja (temuan-teori substantif),  

c. Membantu mengembangkan langkah berikutnya. 

                                                           
22

Ibid., hal. 373 
23

 Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian…………… hal. 332-333 
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d. Melayani sebagai pembanding. 
24

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melalui tahapan-tahapan sebagaimna 

yang ditulis oleh Moleong, yaitu "tahap pralapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisa data",
25

 hingga sampai pada laporan hasil 

penelitian. 

1. Tahap Pra-lapangan 

Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mulai dari membuat proposal 

penelitian yang kemudian diajukan kepada Ketua Jurusan Tarbiah dan 

selanjutnya diseminarkan dengan dosen pembimbing. Dalam penelitian 

ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu didesa Jabon kecamatan 

Kalidawir kabupaten Tulungagung, kemudian peneliti menyampaikan 

surat ijin penelitian kepada Kepala RA Al-Wathaniyah. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Setelah mendapat ijin dari Kepala Sekolah RA Al-WathOniyah, 

peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi  RA Al-

Wathoniyah demi mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam 

pengumpulan data. Peneliti terlebih dahulu menjalin keakraban dengan 

responden dalam berbagai aktifitas, agar peneliti diterima dengan baik dan 

lebih leluasa dalam memperoleh data yang diharapkan. Kemudian peneliti 

                                                           
24

 Ibid., hal. 334 
25

 Ibid., hal. 127 
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melakukan pengamatan lebih mendalam, wawancara terhadap subjek dan 

mengumpulkan data-data dari dokumentasi. 

3. Tahap Analisa Data 

Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, 

peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, kemudian 

menelaahnya, membagi dan menemukan makna dari apa yang telah 

diteliti. Untuk selanjutnya, hasil penelitian dilaporkan dan disusun secara 

sistematis. 

Setelah ketiga tahapan tersebut di atas dilalui, maka keseluruhan hasil 

yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis, kemudian ditulis dalam 

bentuk skripsi mulai dari bagian awal, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, laporan hasil penelitian, penutup, sampai dengan bagian yang 

terahir.  

 


