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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun ke 

lapangan untuk menggali, menghimpun dan mengumpulkan sejumlah data  yang 

diperlukan mengenai penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau.
1
 

Yang dimaksud penelitian deskriptif  di sini adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan metode ini adalah untuk 

membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian tidak menggunakan perhitungan. Metode kualitatif berusaha memahami 
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dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut  perspektif penelitian sendiri.
2
  

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif 

yaitu peneliti mengamati dan berinteraksi guna menggali dan mengetahui 

informasi tentang  penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi 

peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 

2019/2020 dan upaya guru Fikih dalam penerapan peraturan berpakaian siswi 

SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan dalam melakukan  

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian tersebut mengenai 

penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 

Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang berlokasi di SMAN 3 Barabai Kab. Hulu 

Sungai Tengah Kec. Batang Alai Selatan. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang membuat peraturan 

berpakaian yaitu 1 orang guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 3 Barabai. 
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D. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian di sini adalah penerapan 

Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai 

tahun ajaran 2019/2020, yang meliputi: 

1. Peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun 

ajaran 2019/2020. 

2. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan 

berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, meliputi:  

a. Memberi nasihat 

b. Memberi teladan 

c. Memberi sanksi 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Pokok 

Data tentang penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, yang meliputi: 

1) Peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai 

tahun ajaran 2019/2020 

2) Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan 

berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, meliputi:  

a) Memberi nasihat 

b) Memberi teladan 



49 
 

c) Memberi sanksi 

b. Data penunjang tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi: 

1) Sejarah SMAN 3 Barabai 

2) Visi dan misi sekolah 

3) Keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

4) Struktur organisasi SMAN 3 Barabai 

5) Keadaan jumlah siswi SMAN 3 Barabai 

6) Sarana dan prasarana 

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan utama, yaitu seorang guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Informan tambahan, yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan 

informasi mengenai masalah yang sedang diteliti, seperti guru kepala 

sekolah dan staf tata usaha SMAN 3 Barabai.  

c. Dokumen, yaitu catatan atau arsip yang berhubungan dengan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian, misalnya: sejarah SMAN 3 Barabai, 

visi dan misi sekolah, keadaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, struktur organisasi SMAN 3 Barabai, keadaan jumlah 

siswi SMAN 3 Barabai dan sarana prasarana. 
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F. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan baik.
3
 

Metode pengamatan ini memungkinkan penulis mengamati gejala perkara yang 

dikaji dari dekat. Penulis menggunakan teknik ini bertujuan untuk mengetahui dan 

melihat secara langsung bagaimana peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi 

SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 dan upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 

2019/2020. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu 

atau beberapa orang yang bersangkutan.
4
 Wawancara digunakan untuk 

memperoleh pengetahuan tentang sikap, penilaian, norma, atau kecendrungan. 

Dengan menggunakan teknik ini penulis mencari informasi tentang bagaimana 

penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 

Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi peraturan sekolah tentang pakaian 

untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020  dan upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai 

tahun ajaran 2019/2020.  

3. Dokumentasi 

                                                           
3
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta:Teras, 2009), h. 61 

4
Ibid., h. 62  



51 
 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.
5
 Teknik 

ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan gambaran umum tentang keadaan SMAN 3 Barabai. 

Tabel I. Matriks: Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1.  Data pokok penerapan Fikih 

perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 

Barabai tahun ajaran 2019/2020, 

yang meliputi: 

a. Peraturan sekolah tentang 

pakaian untuk siswi SMAN 3 

Barabai tahun ajaran 2019/2020 

b. Upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam penerapan 

peraturan berpakaian siswi 

SMAN 3 Barabai tahun ajaran 

2019/2020, meliputi:  

 Memberi nasihat 

 Memberi teladan 

 Memberi sanksi 

 Informan 

utama, guru 

yang membuat 

peraturan 

berpakaian 

yaitu 1 orang 

guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

di SMAN 3 

Barabai 

 Observasi 

 Wawancara 

2.  Data penunjang, meliputi: 

a. Sejarah SMAN 3 Barabai  

b. Visi dan misi sekolah 

c. Keadaan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

d. Struktur organisasi SMAN 3 

Barabai 

e. Keadaan jumlah siswi SMAN 3 

Barabai 

f. Sarana dan prasarana 

g. Informan 

tambahan, 

yaitu pihak-

pihak yang 

dapat 

memberikan 

informasi 

mengenai 

masalah yang 

sedang diteliti, 

seperti guru 

kepala sekolah 

dan staf tata 

usaha SMAN 3 

Barabai 

h. Wawancara 

i. Dokumentasi 
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G. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan data setelah data 

yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul. Pengolahan data yang 

dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data pada proses 

berikutnya. Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan 

dengan beberapa cara berikut: 

1. Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari 

wawancara maupun dokumentasi yang relevan dalam penelitian. 

2. Reduksi data yakni, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Mengelompokkan data berdasarkan tema, untuk mempermudah bagi 

peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dalam penelitian. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan 

untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori 

yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpulan sementara diperoleh pada saat data 

direduksi. 

4. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkip 

wawancara dan catatan lapangan. 

5. Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan. 
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H. Analisis Data 

Analisis data dilakukan saat data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya 

data tersebut dianalisis. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif yang mana memberikan gambaran berupa kalimat 

tentang bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 yang meliputi 

bagaimana peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun 

ajaran 2019/2020 dan upaya guru pendidikan Agama Islam dalam penerapan 

peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020. Selanjutnya 

dapat ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode induktif, yakni 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat 

umum. 

 

I. Prosedur Penelitian 

 Dalam proses penelitian ini akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan perencanaan 

a. Penjajakan awal lapangan. 

b. Membuat proposal penelitian. 

c. Mengonsultasikan proposal penelitian. 

d. Mengajukan desain proposal penelitian sekaligus memohon persetujuan 

judul kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 
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2. Tahapan persiapan 

a. Seminar desain proposal skripsi. 

b. Merevisi proposal penelitian dengan berpedoman pada hasil seminar 

dan petunjuk dari dosen pembimbing. 

c. Membuat instrument pengumpulan data. 

d. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi informan dan mengadakan riset untuk menggali data. 

b. Mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumen-

dokumen. 

c. Mengolah data yang sudah terkumpul. 

d. Melakukan analisis data. 

e. Menyimpulkan hasil penelitian. 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk perbaikan dan 

disetujui. 

c. Hasil penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui diperbanyak 

selanjutnya diajukan ke sidang munaqasyah skripsi dan dipertanggung 

jawabkan. 

 


