BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan suatu
bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang
ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu
bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan
perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya1.
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang berusaha
menangkap gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari
subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti
sendiri, yaitu peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data,
analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
Dalam penelitian kualitatif misalnya, teknik pengumpulan data yang
utama yaitu menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang berupa instrumen
yang akan dijadikan sebagai acuan wawancara pada guru, dan pegawai selaku
obyek penelitian, data yang diperoleh adalah data kualitatif. Selanjutnya untuk
memperkuat dan mengecek validitas data hasil penelitian tersebut, maka dapat
dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada informan yang telah
memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan melalui angket, atau orang lain
yang memahami terhadap masalah yang diteliti2.
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Rancangan penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini
sebagian datanya berbentuk angka-angka, seperti data perolehan nilai-nilai
peserta didik. Namun data kuantitas tersebut dimaksudkan sebagai bahan untuk
mendekripsikan hasil analisis data.
Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa metode kualitatif dan
kualitatif dapat digunakan bersamaan dengan catatan bahwa metode penelitian
tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian
kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data (bukan
metodenya). Dalam penelitian kuantitatif misalnya, teknik pengumpulan data
yang utama misalnya menggunakan anket atau wawancara tertulis kepada
informan, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Selanjutnya untuk
memperkuat dan mengecek validitas data hasil wawancara tersebut, maka dapat
dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada informan yang telah
memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan penulis, atau orang lain yang
memahami terhadap masalah yang diteliti.3 Sehingga dengan adanya data
kualitatif melalui pengumpulan atau wawancara langsung data kepada responden
yaitu Guru-guru MAN 2 Model Makassar dan pihak-pihak yang berwenang
memberikan informasi sehingga penulis dapat menyusun suatu proporsi.
Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif yang dimaksudkan ini adalah
suatu upaya untuk mengungkapkan secara mendalam mengenai beberapa hal
yang berkaitan dengan prospek MAN 2 Model Makassar untuk mencapai model
pendidikan alternatif di Kota Makassar. Dengan hasil penelitian ini diharapkan
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dapat memberikan kesimpulan faktual untuk suatu estimasi dalam rangka
pengembangan pendidikan Islam pada MAN 2 Model Makassar
Pendekatan dengan aspek paedagogik dan sosiologis digunakan agar
transformasi pendidikan Islam dapat berjalan konsisten ke arah tujuan pendidikan
Islam. Dengan aspek sosiologis dan fenomenologis yang bersifat ideal-fleksibel
dan kontekstual akan mengungkapkan makna inti, hakikat atau hikmah dari
uraian-uraian yang menjadi fokus dalam pembahasan.
Aspek fenomenologis diterapkan sebab realitas pengelola pendidikan
adalah manusia dalam hal ini makhluk Tuhan yang memerlukan proses
bimbingan dan pengarahan ke arah pola hidup yang harmonis antara kepentingan
hidup di dunia dan akhirat, sejalan dengan tugas pokoknya sebagai khalifah.
Pendekatan psikologis digunakan sebab orientasi penelitian ini
diarahkan untuk menumbuhkan kejiwaan pesertadidik menjadi intelektual
muslim yang berakhlakul karimah yang penuh tanggung jawab dan kreatif dalam
mengembang amanah.
B. Populasi dan Sampel
Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian masalah
yang bertujuan untuk menentukan jawaban terhadap persoalan yang siknifikan
melalui penerapan prosedur ilmiah. Penentuan pokok penelitian sangat penting
untuk menghindari adanya penafsiran keliru terhadap permasalahan yang
terungkap.
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengambil suatu
anggota kelompok mewakili objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian,
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yang dinamakan populasi. Sedang bagian dasar dari kelompok itu dinamakan
sampel. Berikut diuraikan pengertian kedua istilah tersebut :
1. Populasi
Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa; Populasi adalah
keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi.4
Dari pengertian populasi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
populasi adalah seluruh komponen atau objek penelitian, baik berupa manusia
maupun benda mati yang memungkinkan adanya gejala-gejala yang terjadi.
Populasi dalan penelitian ini yaitu semua komponen yang berada di lingkungan
MAN 2 Model Makassar yang terdiri atas; unsur guru sebanyak 80 orang, unsur
peserta didik sebanyak 855 orang, dan unsur pegawai sebanyak 20 orang. Dengan
demikian jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 955 orang.
2. Sampel
Menurut Dr. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “sampel adalah
sebagian atas wakil populasi yang diteliti”.5 Sementara Riduwan mengemukakan
bahwa “Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau
keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan

4

Dr. Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. X; Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1996), h. 115
5
Ibid., h. 117

75

diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan
menggunakan sampel yang mewakilinya. Hal ini sampel harus representatif”.6
Donald Ary, dkk menulis bahwa secara teknis, besarnya sampel
tergantung pada ketepatan yang diinginkan peneliti dalam menduga parameter
populasi pada taraf kepercayaan tertentu, tidak ada satu kaidahpun yang dapat
dipakai menetapkan sampel. Pemecahan terbaik terhadap masalah besarnya
sampel adalah menggunakan sampel sebesar mungkin, sampel yang lebih besar
mempunyai

kemungkinan

lebih

banyak

untuk

menjadi

contoh

yang

representative bagi populasi. Untuk penelitian deskriptif biasanya menggunakan
sampel yang lebih besar, kadang-kadang dianjurkan untuk mengambil 10 sampai
20 persen dari populasi yang dapat dijangkau.7
Melihat populasi yang cukup besar sehingga menyulitkan untuk meneliti
keseluruhan populasi tersebut, maka untuk efesiennya diperlukan sampel yang
dapat mewakili populasi. Oleh karena dalam penelitian ini ada dua unsur utama
yang menjadi populasi yakni (1) unsur guru dan pegawai yang berjumlah 100
orang (2) peserta didik yang berjumlah 855 orang, dengan demikian sampel dari
unsur guru adalah 10% dari 100 orang sama dengan 10 orang guru, dan dari
unsur peserta didik adalah 10% dari 855 orang yaitu 86 orang, maka jumlah
seluruh sampel yang akan diteliti sebesar 96 orang. Hal ini dipandang
representatif mewakili populasi.
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Penarikan sampel dilakukan dengan metode random sampling, hingga
10% dari jumlah populasi unsur peserta didik atau 86 orang peserta didik yang
ditetapkan sebagai sampel penelitian dipilih secara acak pada setiap rombongan
belajar (kelas belajar), oleh karena terdapat 27 rombongan belajar maka masingmasing rombongan belajar dipilih secara acak antara 3 sampai 4 orang peserta
didik untuk diberikan angket penelitian. Sedangkan sampel dari unsur guru yakni
10% dari jumlah keseluruhan guru dan pegawai atau 10 orang guru yang
ditetapkan sebagai sampel penelitian dipilih berdasarkan keterwakilan masingmasing kelompok mata pelajaran yang diampuh.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan
dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena,
dan tepat8. Disinilah letak arti penting dari pada alat pengumpulan data atau yang
disebut dengan instrumen penelitian.
Untuk mengumpulkan data yang bertalian atau relevan dengan variabel
penelitian ini digunakan dua instrumen pokok yaitu daftar wawacara tertulis,
form angket dan lembaran observasi. Beberapa dokumen yang relevan dan
bertalian dengan penelitian ini juga diteliti pada saat pengumpulan data
dilakukan. Di samping itu, juga dilakukan wawancara lansung dengan pihak yang
bersangkutan.
1. Observasi adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dan
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penelitian dirancang secara sistematis, tentang pengamatan peneliti mengenai
prospek pembinaan pada MAN 2 Model Makassar.
2. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan
yang bertujuan memperoleh data yang mendalam, dalam komunikasi tersebut
yang dilakukan secara berhadapan9. Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan untuk menunjang data yang dikumpulkan lewat naska-naska yang
ada pada MAN 2 Model serta peneliti mengajukan instrumen atau beberapa
pertanyaan yang menyangkut penelitian ini, peneliti mewawancarai guru-guru
untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, dalam dokumentasi yang diteliti adalah dokumen, yang dalam
konsep umum terbatas hanya pada bahan-bahan tertulis saja dalam berbagai
kegiatan10. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan
pengolahan naskah-naskah asli atau informasi-informasi tertulis yang
dipergunakan sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu
keterangan atau argumen11. Naskah-naskah atau informasi tertulis (dokumen)
yang diteliti pada penelitian ini adalah naskah-naskah yang berkaitan dengan
variabel yang ada.
D. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik
deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
analitik non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang
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bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema spesifik yang dijadikan fokus
penelitian.12 Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka prospektif pendidikan Islam
untuk mencapai model alternatif pembinaan akhlak peserta didik pada MAN 2
Model Makassar, telah diamati lalu hasil pengamatan tersebut akan digambarkan
sebagaimana adanya, baik berupa problem strategi pengembangan pembelajaran
dan derivasinya, melalui pernyataan sumber data dan tema penelitian itu sendiri
dalam hubungannya dengan hasil pembelajaran dan implementasinya di
Masyarakat.
Peneliti menempuh tiga cara dalam mengolah data penelitian ini:
1.

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan,
mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan
lapangan.13 Reduksi data dimaksudkan peneliti untuk menentukan data ulang
sesuai dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan prospek MAN
2 Model sebagai lembaga pendidikan alternatif pembinaan akhlak peserta
didik atau penulis melakukan penyederhanaan data.

2.

Sajian data atau display data merupakan suatu cara merangkai data dalam
suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau
tindakan yang diusulkan.14 Sajian data pada peneltian ini adalah memilih
data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau disesuaikan dengan
judul penelitian yang berkaitan dengan Prospek MAN Model Makassar
sebagai lembaga pendidikan alternative.
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3.

Verifikasi atau penyimpulan data yaitu penjelasan tentang makna data dalam
suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga
dapat diajukan proposisi yang terkait dengannya.15 Dalam peneitian ini
dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis,
sehingga keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori
data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan
yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian.
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