BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan
kualitatif, yaitu menggambarkan data atau fakta di lapangan dalam bentuk
uraian. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Muhibbien Putra, yang
terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani KM. 85 Desa Tungkap Kecamatan
Binuang Kabupaten Tapin.
B. Subjek dan Objek
Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih yang mengajar pada
Pondok Pesantren Darul Muhibbien Putra serta siswa pada pondok ini.
Objek penelitian ini adalah pembelajaran Fiqih dari yang meliputi
perencanaan

pembelajaran,

pelaksanaan

pembelajaran

dan

evaluasi

pembelajaran Fiqih di di Pondok Pesantren Darul Muhibbien Putra.
C. Data dan Sumber Data
1. Data
a. Data Pokok
1) Data tentang pembelajaran mata pelajaran Fiqih pada Pondok
pesantren Darul Muhibbien Putra, yaitu :
a) Perencanaan pembelajaran Fiqih, meliputi :
(1) Kurikulum yang digunakan
(2) Perumusan tujuan pembelajaran
(3) Penyusunan program bulanan dan tahunan
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(4) Pembuatan silabus
(5) Pembuatan skenario pembelajaran
b) Pelaksanaan pembelajaran Fiqih, meliputi :
(1) Kegiatan awal
(2) Kegiatan inti
(3) Kegiatan akhir/penutup
c) Evaluasi dan Tindak lanjut, meliputi :
(1) Evaluasi/penilaian hasil belajar
(2) Pengadaan perbaikan
(3) Pengadaan pengayaan
2) Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih pada
pondok pesantren Darul Muhibbien Putra, yaitu:
a) Faktor guru dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman
mengajar.
b) Faktor siswa dilihat dari minat belajar
c) Faktor sarana dan prasarana pembelajaran
d) Faktor lingkungan belajar
b. Data Penunjang
Data penunjang adalah data yang berkenaan dengan riwayat berdirinya
pondok, visi dan misi, keadaan guru, siswa/santri, sarana dan prasarana.
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2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Responden yaitu guru mata pelajaran Fiqih.
b. Informan, yaitu pimpinan pondok, siswa, dan staf tata usaha Pondok
Pesantren Darul Muhibbien Putra.
c. Dokumen yaitu catatan maupun arsip dan bukti fisik yang berhubungan
dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam usaha pengumpulan data di lapangan, digunakan teknik sebagai
berikut:
1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian
mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,
meliputi suasana kelas dan sekitar pondok, kegiatan pembelajaran, sarana
dan prasarana dan lingkungan belajar.
2. Wawancara yaitu dialog langsung dengan responden dan informan untuk
memperoleh data yang diperlukan, meliputi latar belakang berdirinya
Pondok Pesantren Darul Muhibbien Putra, kurikulum yang digunakan,
perumusan tujuan pembelajaran, penyampaian materi pelajaran, penggunaan
metode dan media pembelajaran, faktor guru (latar belakang pendidikan dan
pengalaman mengajar), faktor siswa dilihat dari minat, faktor fasilitas
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pembelajaran (media serta sarana dan prasarana) dan faktor lingkungan
belajar.
3. Dokumenter, yaitu penggalian data pada dokumen pondok pesantren,
meliputi sejarah berdirinya pondok pesantren, kepala sekolah dan guru,
kelas, santri, asrama dan daya tampung santri.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Untuk melakukan pengolahan data, digunakan teknik sebagai berikut:
1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali kelengkapan dan keterangan data yang
sudah terkumpul.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut jenisnya, sehingga data
untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara umum pokok
permasalahan yang ingin diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara
induktif, yaitu pengambilan simpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus.
F. Prosedur Penelitian
1. Tahap Pendahuluan
a. Penjajakan ke lokasi penelitian
b. Membuat usulan proposal penelitian
c. Berkonsultasi dengan pembimbing
d. Meminta persetujuan judul dan mohon ditetapkan dosen pembimbing
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2. Tahap Persiapan
a. Mengadakan seminar desain operasional skripsi
b. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data
c. Menyiapkan instrumen pengumpulan data
3. Tahap Pelaksanaan
a. Menghubungi responden dan informan untuk mencari data
b. Mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data tersebut
c. Meminta surat bukti riset kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul
Muhibbien Putra, bahwa penelitian telah dilaksanakan.
4. Tahap Penyusunan Laporan
a. Menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang utuh
b. Menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan disetujui
c. Memperbanyak skripsi dan membawa ke sidang munaqasyah skripsi
untuk diujikan dan dipertahankan.
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