
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran 

mengenai sesuatu masalah dengan metode ilmiah, dorongan utama mengadakan 

penelitian ialah instink ingin tahu yang ada pada setiap manusia.1 Berdasarkan judul 

dan fokus peneliti maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan 

(field research), yang bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan kenyataan faktual yang ditemukan di lapangan 2  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ditunjukan untuk 

mendeskrifsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat 

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, 

kualitas, keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan 

perlakukan, manipulasi atau pengubahan pada variable-variable yang diteliti, 

melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. 

                                                 
1Moh. Kasim, Metodelogi Penelitian Refleksi Penembangan Pemahaman Dan Penguasaan 

Metodelogi Penelitian, (Malang, UIN- MALIKI PRES, 2010), Cet I, Hlm. 4 

 

             2 Sugiyono, Metode Penelitian,  (Yogyakarta: pustaka pelajar)<cet. III, 2007, H. 15 



Dengan demikian penelitian ini memilih pendekatan Kualitatif karena sesuai 

dengan penelitian yang terjadi dilapangan, dan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan yang 

diteliti serta menggambarkan dan menginterprestasikan kondisi yang diteliti. Dalam 

hal ini yang akan diteliti adalah “Penggunaan metode modeling the way pada mata 

pelajaran Fikih materi pokok Tegakan shalat kelas II MI Nurul Iman Tamban 

Mekarsari Barito Kuala”. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Iman tamban Mekar Sari Barito kuala. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena 

sekolahan tersebut menerapkan metode modeling the way pada mata pelajaran fiqih. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menjadi sasaran dalam 

pengumpulan data. Objek penelitian ini adalah “Penggunaan metode modeling the way 

pada mata pelajaran Fikih materi pokok Tegakan shalat kelas II MI Nurul Iman 

Tamban Mekarsari Barito Kuala”. 

 

  

 

C. Data dan Sumber Data 



1. Data 

Data Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data 

pokok dan data penunjang sebagai berikut: 

a. Data Pokok  

1) Data yang berkaitan dengan penggunaan metode modeling the way pada 

mata pelajaran Fikih materi pokok Tegakan shalat kelas II MI Nurul Iman 

Tamban Mekarsari Barito Kuala, meliputi: 

a) Perencanaan penggunaan metode modeling the way pada mata 

pelajaran fikih meliputi bagaimana guru menyiapkan silabus, RPP dan 

fasilitas lainnya yang menunjang dalam penggunaan metode 

modeling the way. 

b) Penggunaan metode modeling the way pada mata pelajaran fikih. 

c) Evaluasi dalam penggunaan metode modeling the way pada mata 

pelajaran fikih. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan metode modeling 

the way pada mata pelajaran fikih materi pokok tegakan shalat kelas II 

MI Nurul Iman Tamban Mekarsari Barito Kuala, meliputi: 

a)  Faktor tujuan 

b) Faktor guru 

1) Latar belakang pendidikan guru 

2) Pengalaman mengajar 

3) Penguasaan bahan pelajaran 



4) Pengetahuan /penguasaan metode pelajaran 

c) Faktor peserta didk 

d) Faktor waktu  

e) Faktor fasilitas 

b. Data Penunjang 

Data ini merupakan data pelengkap yang bersifat pendukung 

mendukung data pokok. Data ini berhubungan dengan kondisi objektif lokasi 

penelitian, meliputi: 

1) Sejarah singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman tamban 

mekarsari barito kuala 

2) Jumlah guru dan peserta didik 

3) Keadaan peserta didik, dewan guru dan staf tata usaha serta fasilitas 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Tamban mekar sari barito kuala. 

 

2. Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, 

yaitu: 

a. Responden 

Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau jawaban ketika 

penelitian memberikan mengenai penelitian yaitu guru mata pelajaran fikih 

kelas II Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Tamban mekarsari barito kuala.  

b. Informan 



Informan adalah orang yang memberikan informasi berupa data mengenai 

penelitian yaitu kepala sekolah, tata usaha, dan peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Iman Tamban mekarsari barito kuala.  

c. Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen sekolah yang dapat memberikan 

kelengkapan informasi dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung  

penggunaan metode modeling the way pada mata pelajaran fikih materi 

pokok tegakan shalat kelas II Data yang diharapkan terungkap dalam 

teknik ini adalah kemampuan guru menggunakan metode modeling the 

way pada pelajaran fikih materi pokok tegakan shalat kelas II dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan metode modeling the way 

pada mata pelajaran fikih materi pokok tegakan shalat kelas II.  

b. Wawancara, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

tanya jawab secara langsung baik kepada responden dan informan 

mengenai penggunaan metode modeling the way pada mata pelajaran fikih 

materi pokok tegakan shalat kelas II dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam penggunaan metode  modeling the way pada mata pelajaran fikih 

materi pokok tegakan shalat kelas II  tersebut, yang meliputi latar belakang 



pendidikan guru, pengalaman mengajar, penguasaan bahan pelajaran, dan 

pengetahuan atau penguasaan metode pembelajaran fikih. 

c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mencari data sejarah berdirinya 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Tamban mekarsari Barito kuala, keadaan 

sekolah, guru, staf tata usaha, peserta didik dan keadaan fasilitas sekolah. 

Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data dan teknik pengumpulan data 

dapat dilihat pada matriks berikut: 

Tabel III 

matriks penelitian. 

Tahapan Sub Tahapan Instrumen 

perencanaan   Panduan 

wawancara 

 Penilaian RPP 

Pelaksanaan    Lembar 

observasi 

Modeling the 

way 

 

Membagi 

kelompok 

Lembar observasi 

butir 5 

Memberikan 

contoh 

Lembar observasi 

butir 



Memberikan 

koreksi 

Lembar observasi 

butir 

Penilaian   Dokumen penilaian 

guru 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data digali dan terkumpul, selanjutnya data diolah. Dalam pengolahan 

data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Editing 

Pada tahap ini penulis melakukan pengoreksian kembali terhadap data yang 

telah terkumpul baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, apakah 

semua data sudah lengkap, dimengerti dan dapat dipakai. 

b. Klasifikasi  

Penulis mengklasifikasikan data dari hasil jawaban responden menurut 

macamnya dengan jalan memberi kode pada tiap-tiap data yang diperoleh. 

c. Interpretasi 

Data yang telah terkumpul tersebut penulis jabarkan dengan interpretasi penulis 

sendiri, yaitu dalam bentuk penggambaran kata-kata tanpa mengubah maksud data 

tersebut. 

 



2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dan diolah tersebut, penulis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana dalam penarikan kesimpulan 

digunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara mengumpulkan fakta-

fakta khusus yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian ditarik 

kesimpulan secara umum. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan lokasi penelitian 

b. Konsultasi dengan dosen penasehat 

c. Membuat desain proposal 

d. Mohon persetujuan judul 

b) Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar 

b. Mohon surat riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah UIN  Antasari Banjarmasin 

c) Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi, wawancara kepada responden dan informan 

b. Mengumpulkan data yang diperlukan dilapangan sesuai dengan teknik yang 

telah ditentukan 



c. Menganalisis data sesuai dengan teknik yang telah ditentukan 

d) Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyesunan hasil laporan penelitian 

b. Berkonsultasi dengan pembimbing metodologi dan penelitian dan dosen teknik penulisan 

dan bahasa untuk koreksi dan disetujui. 

c. Diadakan perbaikan dan diperbanyak, selanjutnya siap diujikan dalam sidang munaqasah 

Fakultas Tarbiyah UIN Antasari banjarmasin 

Menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, 

hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

siap untuk dimunaqasahkan. 

 


