BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu proses penelitian
yang dilakukan secara nyata sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa
ada rekayasa.1
Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Aktifitas Dakwah Islam
Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Remaja Madrasah Aliyah Al Hidayah
Desa Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten
Banjar.
B. Subjek dan Objek Penelitian
1.

Subjek Penelitian
Subjek Penelitian ini adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Al
Hidayah Ibu Mastuah S. Pd.I, dewan guru Bapa Arbani S. Pd.I, dan
remaja Madrasah Aliyah Al Hidayah Ln, Np, MH, PH.

2.

Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah Aktivitas dakwah dalam ruangan lingkup
Pembinaan Akhlakul Karimah Remaja Madrasah Aliyah Al Hidayah

1

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2011) h.140.
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yaitu bagaimana kegiatan pembinaan akhlakul karimah dilokasi
penelitian

diantaranya

yaitu,

upacara

pagi

Senin,

muhadarah,

muhadastah, pekan Rajabiah, pekan Maulid, kegiatan ekstrakurikuler.
C. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Keliling Benteng Tengah,
Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Dengan luas Madrasah 3ha
Berdiri di atas tanah gambut berdampingan dengan rumah warga setempat.
Kondisi bangunan Madrasah Aliyah Al Hidayah ini masih sangat kokoh,
berlokasi di desa Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat,
dengan bangunan semi permanen yang terdiri dari 6 buah ruang belajar, 1
ruang kepala sekolah, 1 buah ruang tata usaha dan 1 ruang tamu, 1 ruang
dewan guru, 1 buah ruang perpustakaan, 1 musolla, 1 lapangan olahraga
sekaligus lapangan upacara dan lapangan sepak bola.
D. Data dan Sumber Data
1.

Data

a. Data pokok yaitu data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di
fokus masalah yaitu tentang Bagaimana aktivitas dakwah Islam dalam
pembinaan akhlakul karimah remaja Madarasah Aliyah Al Hidayah, desa
Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten
Banjar.
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b. Data Penunjang yaitu data yang melengkapi dan menjelaskan masalah
yang diteliti meliputi tentang sejarah, gambaran umum Madrasah Aliyah
Al Hidayah.
2.

Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah:
a.

Key Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data
pokok/primer penelitian yaitu ibu Mastuah selaku kepala sekolah,
bapa Arbani selaku dewan guru dan remaja kelas 3 Madrasah Aliyah
yang akan menjadi sumber data terkaiat aktivitas dakwah Islam
dalam membina akhlak karimah lembaga pendidikan Madrasah
Aliyah Al Hidayah Desa Keliling Benteng Tengah, Kecamatan
Martapura Barat, Kabupaten Banjar.

b.

Informan Pendukung adalah orang yang memberikan informasi
terkait

data-data

sekunder/penunjang

penelitian

yaitu

warga

setempat, keluarga yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al Hidayah.
c.

Dokumen, yaitu seluruh catatan atau arsip yang ada kaitannya
dengan data yang digali. Hal ini di perlukan karena dokumen
merupakan fakta-fakta yang tertulis yang dapat memudahkan penulis
dalam mencari informasi.
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E. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa teknik, yaitu:
1.

Observasi
Observasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap
aktivitas dakwah Islam dalam pembinaan akhlakul karimah yang
dilakukan oleh remaja dan juga guru.

2.

Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi mengenai orang, aktivitas, kejadian dan
sebagainya, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan
pertanyaan kepada narasumber. Teknik ini merupakan instrumen pertama
dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis dalam penelitian yang
ditujukan kepada kepala sekolah, dewan guru, remaja Madrasah Aliyah.

3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk
mengetahui berjalannya aktivitas dakwah, remaja yang melakukan
pembinaan dan foto-foto.1

F. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang sudah peneliti kumpul, kemudian diolah, selanjutnya diuraikan
dalam bentuk penyajian data bentuk deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara

1

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2009), h.121.

40

menguraikan data dengan kata-kata kemudian data dianalisis sesuai dengan
kaidah yang digunakan dalam penelitian ilmiah.
G. Pengecekan keabsahan data
Agar mendapatkan hasil yang memuaskan, maka penelitian ini
dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusun dan penulisan laporan
penelitian.
1.

Tahapan Perencanaan
a.

Penjajakan awal dan observasi ke lokasi penelitian

b.

Pembuatan desain proposal skripsi

c.

Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin

2.

Tahap Persiapan
a.

Melaksanakan seminar proposal skripsi yang telah disetujui

b.

Merevisi proposal skripsi dalam panduan pedoman kepada hasil
seminar dan petunjuk bapak pembimbing

3.

c.

Mengajukan permohonan surat riset untuk mengadakan penelitian

d.

Mempersiapkan pedoman pengumpulan data

Tahap Pelaksanaan
a.

Mengumpulkan data

b.

Mengelompokkan dan mengolah data

c.

Menganalisis data
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d.
4.

Menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian

Tahap Penyusun dan Penulisan Laporan
a.

Penyusunan laporan penelitian

b.

Menulis laporan penelitian

c.

Berkonsultasi dengan pembimbing mengenai laporan yang disusun,
serta mengadakan koreksi ulang hingga disetujui.

d.

Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan selanjutnya
siap untuk diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Skrips Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari
Banjarmasin.

