BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Peneliti

ini

menggunakan

pendekatan

terhadap

siswa,

untuk

mengatahui karakter siswa siswi di SMP Negeri 17 Surabaya. Pendekatan
yang

di

teliti

gunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan

Kualitatif.Maksud dari Kualitatif menurut KirK dan Miller dalam Lexy
Moleong Bahwa ‘’penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengatahuan sosial yang secara fondamental bergantung pada pengamatan
pada manusia dalam bawaanya sendiri dan berhubungan dengan orang orang
tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya 1
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskristif
`peneliti diskristf merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan dan
menginterpretasikan data yang ada,di samping itu penelitan deskriptif terbatas
pada usaha mengungkapkan

suatua masalah atau keadan suatu pristiwa

sbagaimana adanya sehingga bersifat sekedar menggunakan fakta2
Jadi yang di maksud jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang
menggambarkan atau menerapkan data yang di peroleh peneliti yang bekaitan
tentang kreativitas guru Agama dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 17 Surabaya
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Jenis data yang dikemukakan oleh peneliti adalah jenis data suvey
dokomenter dan wawancara yang nantinya data data tersebut masih akan di
olah lagi sehingga menjadi data akhir,yang di kumpulkan oleh peneliti di SMP
Negeri 17 Surabaya
Sumber data peneliti di peroleh dari siswa siswi dam guri PAI yang di
jadikan sampel dalam data data dari sekolah SMP Negeri 17 Surabaya.

B. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan
permasalahan penelitan,sehingga data itu bisa di anggap valid,berkaitan dan
sesuai dengtan realita di lapangan.adapun teknik pengumpulan data yang lain
di gunakan antara lain:
1. Dokumentasi
Teknik Dokumentasi adalah Proses pengumpulan data dengan
menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dolumen,
peratura peraturan,notulen rapat,catatan harian dan sebagainya.Dalam
penelitian ini, teknik dokomentasi ini digunakan untuk mencari data
tentang sejarah berdirinya SMP Negeri 17 Surabaya Model Bangkalan,
struktur pengelola sekolah, jumlah siswaa, jumlahguru,sarana dan
prasaana yang dimilki skolah serta data-data lain yang menunjang dalam
proses penelitian ini.
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2. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari responden yang dui Wanwancarai.
Dalam penelitian ini,wawancara dilakukan terhadap seluruh sampel yang
telah ditentukan, dengan tujuan untuk mengungkap data atau informasi
tentang tanggapan guru dan siswa tentang pelaksanaan pendidikaan
Agama Islam di SMP Negeri 17 Surabaya. Setelah semua terkumpul,
maka data-data tersebut akan diianalisis dengan menggunakan analisis
data yang terlah di tentukan.
3. Observasi
Teknik Observasi yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan
atau di laboratoriom terhadap obyek penelitian, hasilnya

dicatat,

kemudian dianalisis.Teknik ini digunakan untuk melihat situasi dan
kondisi, proses intraksi dan pergaulan siswa serta kegiatan pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 17 Surabaya.

C. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting
dalam kegiatan penelitian,Hal ini disebabkan, data kurang berarti apabila tidak
di analisis. Agar data mempunyai arti dan implikasi, haruslah disajikan dalam
bentuk kesimpulan atau generalisasi. Oleh sebab itu, perlu di adakan analisis
data dengan mengunakan metoge atau teknik tertentu.
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Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah teknek analisis deskriptif,yaitu pengumpulan data berupa katakata,buka

angka-angka.hal

ini

karna

adnya

penerapan

Metode

kualitaif.penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data,baik bersal
dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi lainya.
Dalam menganalisis data ini peneliti mendeskripsikan dan menguraikan
tentang kreativtas guru Agma Islam di sekolah lanjut tingkat pertama nagri di
Kecannatan Negara. Setelah data terkumpul maka untuk menganalisnya
peneliti mengunakan teknik analisis deskriptif, sebagaimana telah dijelaskan
di atas.

