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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan 

merupakan penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena 

bertindak sepenuhnya sebagai peneliti terhadap suatu proses, peristiwa, atau 

perkembangan yang dimana bahan-bahan ataupun yang dikumpulkan adalah 

sifatnya berupa keterangan.
1
 

Dengan data deskritif berupa percakapan atau kata-kata tertulis penulis 

dapat mengetahui bagaimana pembiasaan shalat dhuha siswa kelas VIII MTs Al 

Hamid dan motivasi apa saja yang dapat mendorong siswa dalam melaksanakan 

shalat dhuha berjama’ah. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah 1 orang guru 

pendidikan agama islam, 1 orang kepala sekolah dan seluruh siswa kelas VIII 

MTs Al Hamid dengan 95 siswa yang terdiri dari 50 siswa laki-laki dan 45 siswa 

perempuan yang terbagi menjadi 4 kelas (2 kelas siswa laki-laki dan 2 kelas 

perempuan). Namun, yang dapat penulis wawancara ialah 1 orang guru kepala 

                                                 
1
 Rusdin pohan, metodelogi penelitian pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher) 2007, 

h. 7. 
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sekolah dan 1 orang guru Pendidikan Agama Islam dan 4 orang siswa kelas 

VIII MTs Al Hamid. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah pembiasaan shalat Dhuha, yang mana penulisan 

akan meneliti tentang pembiasaan shalat Dhuha siswa kelas VIII MTs Al Hamid 

dan upaya guru memotivasi dalam melaksanakan shalat Dhuha.  

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data pokok  

Data pokok adalah tentang pembiasaan Shalat Dhuha siswa di MTs Al   

Hamid meliputi: 

1)  Data yang berhubungan dengan kegiatan pembiasaan Dhuha pada 

jam istirahat. 

2) Upaya guru memotivasi siswa-siswanya dalam melaksanakan 

shalat Dhuha. 

b. Data penunjang  

Data penunjang dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang meliputi: 

1) Sejarah berdirinya MTs Al-Hamid  

2) Letak geografis MTs Al-Hamid  

3) Visi, misi dan tujuan MTs Al-Hamid 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah siswa-siswi kelas VIII MTs Al Hamid untuk 

mendapatkan sampel penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Nawawi dan Martini, obsevasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau gejala- gejala dalam penelitian.
2
 Hasil dari observasi penelitian ini 

adalah bentuk catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Penelitian mengumpulkan data 

dari wawancara sebagai kumpulan data di lapangan, saaat di lapangan dia 

membuat “catatan”, setelah itu penyusunan yaitu “catatan lapangan”. Dalam 

penelitian mengobservasi kegiatan shalat Dhuha di MTs Al Hamid. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang sikap, 

penilaian, norma, atau kecenderungan yang dapat diperoleh terhadap siswa. 

Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat mencari informasi yang ingin 

diketahui, bagaimana pembiasaan shalat dhuha kelas VIII MTs Al Hamid. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Dalam tahapan ini ada beberapa prosuder yang dilalui untuk memudahkan 

                                                 
2
 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), h. 134. 
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tercapainya tujuan penulis, menggunakan beberapa tahapan antara lain: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan lokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

c. Membuat desain proposal. 

d. Mengajukan proposal skripsi kepada dosen pembimbing. 

e. Mengajukan proposal skripsi kepada Dekan Fakultas Tarbiyah melalui 

Biro Skripsi. 

f. Memohon persetujuan proposal. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal yang telah disetujui. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar. 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

e. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang berwenang. 

3. Tahap Penelitian 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data. 

b. Megumpulkan data dan mengolah data. 

c. MengAnalisis data. 
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4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir. 

1. Menyusun laporan dalam bentuk skripsi. 

2. Berkonsultasi dengan pembimbing terkait hasil laporan untuk 

dikoreksi dan disetujui. 

3. Mengadakan perbaikan naskah yang sudah disetujui pembimbing. 

4. Memperbanyak naskah yang sudah disetujui pembimbing. 

5. Mengajukan naskah untuk dimunaqasyahan. 

5. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data-data historis. Data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah 

data yang berupa gambaran umum profil dan sejarah singkat MTs Al Hamid 

Yaitu setiap catatan atau pernyataan oleh individual atau kelompok dengan 

tujuan membuktikan suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan dokumentasi 

berupa gambar, rekaman, surat-menyurat, dan sebagainya. 

Untuk memperjelas perincian data, sumber data dan Teknik 

pengumpulan data dapat dilihat pada matriks berikut ini: 

Tabel I Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data Teknik 

PengumpulanData 

1 Data Pokok: 

a. Upaya guru 

memotivasi siswa 

dalam melaksanakan 

shalat dhuha 

b. Kegiatan pembiasaan 

shalat dhuha pada jam 

istirahat MTs Al 

Hamid. 

 

Guru 

 

 

Siswa 

 

Wawancara 

 

 

Obsevasi  
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2 Data Penunjang meliputi 

gambaran umum lokasi 

penulis yang terdiri dari: 

a. Sejarah berdirinya 

MTs Al-Hamid  

b. Letak geografis MTs 

Al-Hamid  

c. Visi, misi dan tujuan 

MTs Al-Hamid 

 

 

Kepala 

Sekolah 

dan Tata 

Usaha  

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi  

 

 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian untuk 

mengungkapkan sebuah fenomena tertentu atau untuk mengambil hasil penelitian. 

Setelah mendapatkan data-data yang diinginkan untuk penelitian tersebut, maka 

yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan pengolahan data dan Analisis data. 

Pengelohan data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu: 

a. Koleksi data, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data pokok maupun data penunjang melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Editing, yaitu pekerjaan mengkoreksi atau melakukan pengecekan.
3
 

Hal ini dilakukan dengan mencatat kembali data yang telah terkumpul 

untuk mengetahui kelengkapan data dan mudah dipahami. 

                                                 
3
 Ahmad Tanzech, Metode Penelitian, (Jakarta: Teras, 2009), h.61. 



32 

 

 

 

c. Pengklasifikasian data, yaitu dengan pengkategorian jawaban 

responden dan informan menurut macam dan bentuknya yang sesuai 

dengan data yang diperoleh. 

2. Analisis Data  

 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi 

tersebut dan untuk memungkinkan menyajikannya kepada orang lain.
4
 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan bagian yang sangat 

Penting dalam penelitian ini.  

                                                 
4
 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85. 


