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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti lakukan, maka jenis penelitian 

yang dilakukan adalah  jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu meneliti tentang inquiry, questioning, learning 

community, dan authentic assessment pembelajaran kontekstual fikih mawaris di 

MAN Kotawaringin Timur yang dilakukan dengan berpusat pada pengumpulan 

data yang ada di lapangan.
1
  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru pada mata pelajaran fikih, dan 

peserta didik kelas 11 di MAN  Kotawaringin Timur. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran kontekstual fikih mawaris 

kelas 11 di MAN Kotawaringin Timur meliputi: 

a. Inquiry pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN Kotawaringin 

Timur.  

b. Questioning pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

                                                 
1
Happy Susanto, Panduan Praktis Menyusun Proposal, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 32 
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c. Learning community pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

d. Authentic assessment pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah catatan fakta atau keterangan yang kemudian akan diolah 

dalam kegiatan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua 

macam yaitu data pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok  

Data pokok adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Adapun data pokok yang berhubungan dengan penelitian ini, Pembelajaran 

Kontekstual Fikih Mawaris kelas 11 di MAN Kotawaringin Timur, meliputi: 

1) Inquiry pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN Kotawaringin 

Timur. 

2) Questioning pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

3) Learning Community pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

4) Authentic Assessment pembelajaran fikih mawaris kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 
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b. Data Penunjang 

Data penunjang merupakan data pelengkap bagi penelitian, yang sifatnya 

mendukung data pokok yang meliputi : 

1) Sejarah singkat berdirinya MAN Kotawaringin Timur. 

2) Keadaan peserta didik di MAN Kotawaringin Timur. 

3) Gambaran umum lokasi penelitian serta keadaan guru di MAN 

Kotawaringin Timur.  

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek atas hasil data yang diperoleh.
2
  Adapun 

sumber data penelitian ini meliputi: 

a. Informan utama, yaitu guru fikih dan peserta didik kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur. 

b. Informan tambahan, yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah, 

kepala tata usaha dan staf tata usaha 

c. Dokumen, yaitu sumber data berupa catatan hasil penelitian sebagai 

informasi tambahan dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

                                                 
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik Cet. XIV, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 107.  
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah pencatatan suatu objek dengan 

sistematika berdasarkan fenomena yang ada.  Observasi dilakukan dengan 

pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian 

yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang 

diteliti.
3
    

Dalam hal ini observasi digunakan untuk mengetahui data tentang aktivitas 

peserta didik yang dilaksanakan oleh peneliti melalui lembar pengamatan aktivitas 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran kontekstual fikih mawaris kelas 11 

di MAN Kotawaringin Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam melaksanakan penelitian 

yang berlangsung secara lisan bersama dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
4
  

Adapun wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari 

informasi tentang pembelajaran kontekstual fikih mawaris  kelas 11 di MAN 

Kotawaringin Timur dan gambaran singkat sejarah berdirinya MAN Kotawaringin 

Timur. 

 

 

                                                 
3
Anwar Sanusi, Metode Penelitian Praktis; Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi, (Malang: 

Buntara Media, 2003), h. 97-98. 

 
4
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

h.70.    
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
5
 Teknik ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen seperti 

catatan-catatan dan program kerja sekolah.  Selain itu, data dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain data yang berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik 

serta sarana dan prasarana yang ada di lokasi penelitian.  

Tabel I 

Matriks Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data Sumber Data TPD 

1 Data Pokok 

Pembelajaran Kontekstual 

Fikih Mawaris di MAN 

Kotawaringin Timur, meliputi: 

a. Inquiry pembelajaran Fikih 

mawaris di MAN 

Kotawaringin Timur 

b. Questioning pembelajaran 

Fikih mawaris di MAN 

Kotawaringin Timur 

c. Learning Community 

pembelajaran Fikih mawaris 

di MAN Kotawaringin Timur 

d. Authentic Assessment 

pembelajaran Fikih mawaris 

di MAN Kotawaringin Timur 

Guru Fikih dan 

siswa di MAN 

Kotawaringin 

Timur. 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

2 Data Penunjang 

Adapun data penunjang 

dalam penelitian ini meliputi:  

Kepala 

Madrasah, Wakil 

Kepala 

Wawancara 

Observasi 

                                                 
5
Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 

h.223.  
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a. Sejarah singkat  berdirinya 

MAN Kotawaringin Timur. 

b. Keadaan siswa di MAN 

Kotawaringin Timur. 

c. Gambaran umum lokasi 

penelitian serta keadaan guru 

di MAN Kotawaringin 

Timur.  

Madrasah, 

Kepala Tata 

Usaha dan Staf 

Tata Usaha 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Penelitian yang diadakan dengan tujuan menjawab pertanyaan dari 

permasalah yang muncul. Setelah data-data didapatkan, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dan analisis data. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan ialah:  

1. Koleksi data, yaitu tahap pengumpulan data pokok dan data penunjang 

2. Editing , yaitu tahap pengoreksian dengan cara mencatat kembali data 

yang telah didapatkan. 

3. Pengklasifikasian data, yaitu tahap pengkategorian data yang didapat dari 

informan sesuai macam dan bentuknya dari data yang diperoleh. 

4. Interpretasi, yakni tahap pemberian penjelasan dan penguraian data. 

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan, kemudian diadakan analisis 

data terhadap permasalahan yang telah dipaparkan. Analisis data berguna untuk 

memberikan gambaran atau kesimpulan yang jelas tentang permasalahan dari 

objek yang diteliti di MAN Kotawaringin Timur. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan keadaan data ke dalam bentuk kalimat atau uraian sehingga 

terlihat jelas mengenai proses pembelajaran kontekstual fikih mawaris ini. 
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Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yakni 

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

umum. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian, penulis melalui 4 tahapan sebagai berikut:  

1. Tahapan Pendahuluan  

a. Observasi awal ke lokasi penelitian.  

b. Membuat desain proposal skripsi dan berkomunikasi dengan dosen 

pembimbing.  

c. Mengajukan desain proposal skripsi kepada biro Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan  

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi 

b. Melakukan revisi proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk 

dosen pembimbing. 

c. Membuat surat riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin.  

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset penelitian kepada pihak terkait. 

b. Mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan sesuai dengan teknik 

yang telah ditentukan. 

c. Mengolah, menyusun dan menganalisis data 
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4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Pada tahapan ini penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk 

menyempurnakan penelitian laporan hasil penelitian.  

b. Membuat laporan hasil penelitian ke dalam skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya siap diujikan dalam sidang munaqasah 

proposal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

untuk dipertahankan. 


