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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode penelitian mengandung prosedur dan cara melakukan verifikasi data 

yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan 

kata lain metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu 

dilaksanakan.1 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian data 

literer dengan faktor-faktor dalam lapangan.2 Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu 

keutuhan, instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan 

bantuan orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara 

induktif, proses pengumpulan data deskriptif (berupa kata-kata, gambar) 

bukan angka-angka.3 Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian “Pembentukan Kepribadian 

Muslim  Siswa melalui Kegiatan Kepramukaan Di MA NU Demak Tahun 

2011” yaitu di Madrasah Aliyah  Nahdlatul Ulama’ Demak lebih tepatnya di 

jalan Glagah wangi No.1 Kabupaten Demak. Adapun waktu yang digunakan 

oleh penulis pada penelitian ini berlangsung 25 hari, dimulai dari tanggal 1 

Mei sampai 25 Mei 2012. 

 
                                                       

1 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 
1989), hlm. 16. 

2 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 76. 
3 Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, 
Pendidikan dan Humaniora, hlm. 51. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner atau wawancara, dalam pengumpulan datanya maka 

sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari peneliti baik lisan maupun tulisan.4 

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka 

diklasifikasikan menjadi 3P, yaitu: 

1) Person, yaitu sumber data berupa guru 

2) Place, yaitu sumber data berupa tempat 

3) Paper, yaitu sumber data yang berupa symbol atau dokumen.5 

 

D. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada mengetahui 

proses pembentukan kepribadian muslim siswa melalui kegiatan kepramukaan 

di MA NU Demak tahun 2011. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini 

menggunakan beberapa cara antara lain : 

1. Metode Interview (wawancara) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian.6 Metode ini dengan cara wawancara dengan pihak sekolah yang 

diantaranya kepala sekolah, pembina pramuka dan beberapa murid atau 

siswa MANU Demak tahun 2011 yang mengikuti kegiatan kepramukaan 

sebagai sampel penelitian. 

 

 
                                                       

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 107. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm. 107. 
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, hlm. 192. 
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2. Metode Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi dalam 

arti sempit yaitu kumpulan data dalam bentuk tulisan.7 Metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan penelitian yang tengah dilakukan, yang meliputi profil sekolah, 

sarana prasarana, keadaan guru, data siswa. 

3. Metode observasi 

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau 

mengadakan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap fenomena yang diselidiki.8 Metode ini meliputi 

pengamatan saat kegiatan ekstra kurikuler pramuka dilapangan dan data-

data file yang didapat dilapangan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data, maka tahap berikutnya adalah 

analisis data. 

Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Metode deskriptif membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga metode menghasilkan akumulasi data dasar belaka. Data yang 

dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari 

implikasi. Metode ini berguna untuk menemukan fakta dengan interpretasi 

yang tepat. Langkah-langkah dalam metode ini dapat dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi masalah, mendefinisikan, merumuskan, mengumpulkan dan 

menganalisis data kemudian menyusunnya. Metode ini penulis gunakan dalam 

rangka untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan 

konsep yang ada, sehingga penulis dapat menyajikan hasil penelitian kepada 

pembaca. 
                                                       

7 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, hlm. 63. 
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 136. 


