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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat
deskriptif memusatkan perhatian pada suatu hal yang terjadi pada saat ini.
Penelitian ini berusaha memuat deskriptif hal tersebut secara nyata dan cermat
mengambil lokasi di SMP Negeri 34 Banjarmasin.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya
dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan
induktif.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1.

Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang guru keagamaan dan peserta

didik SMP Negeri 34 Banjarmasin yang mengikuti kegiatan keagamaan di
sekolah.
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2.

Objek
Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas keagamaan di SMP Negeri 34

Banjarmasin serta faktor pendukung dan penghambat aktivitas keagamaan di SMP
Negeri 34 Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data
Mengenai data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data
pokok dan data penunjang.
1.

Data
a.

Data Pokok Penelitian ini adalah:
1) Data tentang Aktivitas keagamaan SMP Negeri 34 Banjarmasin.
a)

Pelaksanaan aktivitas keagamaan

b) Tujuan melakukan aktivitas keagamaan
c)

Manfaat melakukan aktivitas kegiatan

2) Data tentang faktor pendukung dan penghambat aktivitas
keagamaan di SMP Negeri 34 Banjarmasin
a)

Faktor Guru

b) Minat Peserta didik
c)

Motivasi

d) Faktor Dana
e)

Sarana dan Prasarana
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b.

Data Penunjang

Data ini merupakan data pelengkap atau data penunjang dari data pokok
yang berkenaan dengan deskripsi umum lokasi penelitian yang meliputi:
1) Sejarah berdirinya SMP Negeri 34 Banjarmasin
2) Letak dan keadaan lokasi penelitian
3) Data tentang Kepala Sekolah, dewan guru, staf tata usaha dan
peserta didik
4) Profil kelembagaan, visi dan misi serta sarana dan prasarana di
SMP Negeri 34 Banjarmasin
5) Aktivitas keagamaan yang ada di SMP Negeri 34 Banjarmasin
2.

Sumber Data
Guna mendapatkan data-data tersebut yaitu melalui sumber data sebagai

berikut:
a.

Informan utama, yaitu 4 orang pendidik atau guru dan peserta didik
yang mengikuti aktivitas keagamaan di SMP Negeri 34 Banjarmasin.

b.

Informan tambahan, yaitu sejumlah orang yang dapat memberikan
keterangan informasi data yang telah diperoleh dari responden
misalnya kepala sekolah, staf tata usaha dan selain guru yang diteliti

c.

Dokumentasi, yaitu seluruh catatan atau data yang diperoleh dari
hasil arsip-arsip sebagai kelengkapan informasi yang terkait dengan
penelitian ini.

4

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada penelitian ini, maka
dilakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:
1.

Observasi
Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung

lokasi penelitian agar mendapat data yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi data pokok tentang mengamati proses aktivitas keagamaan di SMP
Negeri 34 Banjarmasin.
2.

Wawancara
Wawancara ini caranya adalah dengan bercakap-cakap secara langsung

dengan subjek yang menjadi tujuan utama untuk memperoleh informasi yang
cermat, setiap wawancara di sini harus mampu menciptakan hubungan yang baik
dengan subjek yang menunjukkan bahwa subjek bersedia diajak bekerjasama,
bersedia menjawab dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan
yang sebenarnya.
3.

Dokumenter
Teknik ini digunakan untuk menggali data yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini juga digunakan untuk menunjang
teknik-teknik lain dan menunjang dalam pengumpulan data suatu penelitian
dengan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumenter ini
berupa arsip-arsip, catatan, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah
penelitian ini.
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TABEL I
MATRIK
DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA
TEKNIK
SUMBER
NO

DATA
DATA

PENGUMPUL
AN DATA

1. Data Pokok
a. Aktivitas

keagamaan

di Responden

Observasi,

SMP Negeri 34 Banjarmasin

wawancara dan

yang meliputi:

dokumentasi

1) Pelaksanaan

aktivitas

keagamaan
2) Tujuan

melakukan

aktivitas keagamaan
3) Manfaat

melakukan

aktivitas keagamaan
b. Faktor

pendukung

penghambat

dan Responden

aktivitas

keagamaan di SMP Negeri
34

Banjarmasin,

meliputi:
1) Faktor Guru

yang

Observasi,
wawancara dan
dokumentasi

6

2) Minat Peserta didik
3) Motivasi
4) Faktor Dana
5) Sarana dan Prasarana
2. Data Penunjang
a. Sejarah

berdirinya

SMP

b. Letak dan keadaan lokasi
penelitian
tentang

Kepala

Sekolah, dewan guru, staf
tata usaha dan peserta didik
d. Profil kelembagaan, visi dan
misi

serta

sarana

dan

prasarana di SMP Negeri 34
Banjarmasin
e. Aktivitas keagamaan yang
ada di SMP Negeri 34
Banjarmasin

Observasi,
wawancara, dan

Negeri 34 Banjarmasin

c. Data

Informan

dokumentasi.
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah
melakukan pengolahan sebagai berikut:
1.

Teknik Pengolahan Data
a.

Editing

Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data yang sudah terkumpul,
baik itu berupa kelengkapan jawaban atau kekeliruan yang akan diperbaiki serta
untuk melihat kejelasan dan kesempurnaan penulisan sesuai dengan tujuan
penelitian ini.
b.

Reduksi Data

Teknik ini dilakukan dengan membuat rangkuman inti dari data yang
berhasil dikumpulkan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi akan dipilah dan diidentifikasi, jika terdapat data yang kurang
relevan maka akan difokuskan kepada hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas
keagamaan di SMP Negeri 34 Banjarmasin.
c.

Interpretasi Data

Teknik ini dilakukan dengan menjabarkan dengan interpretasi penulis
sendiri, yaitu dalam bentuk penggambaran kata-kata tanpa mengubah maksud data
tersebut, agar jelas dan dapat dipahami.
2.

Analisis Data
Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk data

dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan data yang ada atau
keadaan yang sesungguhnya di tempat penelitian dalam bentuk uraian kalimat
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tentang aktivitas keagamaan di SMP Negeri 34 Banjarmasin. Dan menarik
kesimpulannya dengan menggunakan teknik induktif, yaitu mengumpulkan datadata yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik
kesimpulannya yang bersifat umum.

F. Prosedur Penelitian
Penelitian ini ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui, yaitu:
1.

2.

3.

Tahapan Pendahuluan
a.

Penjajakan awal ke lokasi penelitian.

b.

Konsultasi dengan dosen pembimbing.

c.

Mengajukan desain proposal.

Tahapan Persiapan
a.

Mengadakan seminar desain proposal.

b.

Memperbaiki desain proposal.

c.

Memohon surat riset kepada pihak yang bersangkutan.

d.

Menyiapkan alat untuk pengumpulan data.

Tahapan pelaksanaan
a.

Menghubungi informan utama dan informan tambahan untuk
menggali data dan mendokumentasikan.

b.

Pengumpulan dan pengolahan data lewat wawancara, observasi dan
dokumentasi.
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4. Tahapan penyusunan laporan
a.

Penyusunan dan menganalisi data yang diperoleh melalui hasil
penelitian dalam bentuk laporan.

b.

Berkonsultasi tentang hasil laporan dengan dosen pembimbing
setelah disetujui, naskah kemudian dibentuk dan selanjutnya siap
diajukan sidang munaqasah untuk dipertanggung jawabkan dan di
pertahankan.

