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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Jenis  penelitian  ini tergolong  dalam  penelitian  kualitatif lapangan (field 

research), yaitu  penelitian yang  bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalkan: prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan ,dan lainnya, secara  holistik (menyeluruh), dan  dengan  cara deskriptif  

dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  

dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah.1 Penelitian yang  

menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari  obyek  yang  

diteliti.2 Penelitian deskriptif adalah  metode yang digunakan untuk menguraikan 

secara lengkap, teratur, dan teliti terhadap sesuatu yang diteliti.3  Penelitian ini 

bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan factual mengenai 

fakta-fakta, situasi, atau kejadian dan karakteristik populasi.4 Umumnya penelitian 

ini tidak perlu merumuskan hipotesis.5 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah MA Mu`alimin Parakan Temanggung dan 

dilakukan pada tanggal 3 Maret 2011- 09 April 2011.  

 

C. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian ini adalah siswa MA Mu`alimin Parakan Temanggung 

kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang masih belajar pada tahun 2010/2011. 

                                                           

1  Lexy. J.Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Rosda Karya, 2009, hlm  6 
2 Sudarto,  Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, cet-2, hlm  62  
3  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1996, hlm, 116 
4
 Hadeli, Metode Penalitian Kependidikan, Ciputat; Ciputat Press, 2006, hlm 63 

5 Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 
1996, hlm 243  
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D. Fokus penelitian 

Fokus adalah pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji, dalam 

penelitian ini focus penelitiannya yaitu tentang keberagamaan siswa MA 

Mu`alimim Parakan Temanggung, yang meliputi 7(tujuh) dimensi yaitu dimensi 

pemaknaan agama, dimensi pengetahuan, dimensi keyakinan, dimensi sosial, 

praktik keagamaan, dimensi konsekuensi, dan dimensi  pengalaman. 

 

E. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yaitu pencarian dan pengumpulan data yang 

dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika dalam penelitian ini.6 

Metode  pengumpulan  data dalam  penelitian ini adalah: 

1. Metode angket 

Angket atau questioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh info dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui.7 Metode ini digunakan untuk 

memperolah data tentang keberagamaan siswa MA Mu`alimin Parakan 

Temanggung yang dilihat dari 7(tujuh) dimensi. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data keberagamaan responden pada dimensi pengetahuan, dan 

dimensi keyakinan. 

Angket ini terdiri dari 30 item pertanyaan yang masing-masing adalah: 

untuk dimensi pemaknaan terhadap agama 3 item pertanyaan, dimensi 

pengetahuan terhadap agama 5 item pertanyaan, dimensi keyakinan 7 item 

pertanyaan, dimensi sosial 5 item pertanyaan, dimensi pengalaman keagamaan 

5 item pertanyaan, dimensi konsekuensi 5 item pertanyaan. 

2. Metode wawancara 

Dengan metode ini, dapat diperoleh info secara lisan dari nara sumber 

yang dapat dipercaya mempunyai informasi tentang hal yang peneliti 

                                                           

6  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta: 
Rineka Cipta, 1998, hlm 226 

7 Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 
1996, hlm 234 
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butuhkan. Dalam hal ini, siswa adalah sumber dari informasi tersebut. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan belajar mengajar 

siswa MA Mu’alimin, baik dari strategi, maupun metodenya. 

3. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati tentang suatu kejadian, atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.8 Metode ini digunakan untuk 

memperolah data tentang keberagamaan siswa dari dimensi praktek agama. 

4. Metode Dokumentasi 

Dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel-

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan lainnya yang dapat dijadikan 

sumber data dalam penelitian ini. Dan metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang profil sekolahan yang berupa catatan tentang MA 

Mu`alimin Parakan Temanggung. 

 

F. Teknik analisis data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dan jenis-jenis 

data yang diperoleh, maka metode analisis yang digunakan yaitu: 

1. Metode deskriptif kualitatif 

                   Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian  

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Peneliti melakukan 

analisis data dengan memberi pemaparan penggambaran mengenai situasi 

yang diteliti.9 Jadi dalam menganalisis peneliti hanya menggambarkan 

objek, dalam hal ini peneliti menggambarkan bagaimana keberagamaan 

remaja yang mengacu pada siswa di MA Mu`alimin Parakan Temanggung. 

2. Metode induktif 

       Adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa yang konkrit, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat 

                                                           

8
 Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 

1996, hlm  229 
9 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, cet-2,  hlm 39 
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umum.10 Dengan metode ini maka pemikiran peneliti berangkat dari 

kasus-kasus yang sifatnya masih khusus berdasarkan pengalaman nyata 

(ucapan, prilaku subyek penelitian, dan situasi lapangan penelitian) untuk 

kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, 

atau definisi yang bersifat umum. Dalam hal ini peneliti menggambarkan 

bagaimana keberagamaan remaja yang mengacu pada siswa MA 

Mu`alimin, dengan cara mengumpulkan data-data yang dapat memberikan 

info tentang keberagamaan siswa Mu`alimin kemudian menjadikan suatu 

kesimpulan sebagai bentuk dari hasil penelitian. 

 

                                                           

10
 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm 156 


