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BAB III 

METODE PELENITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga atau gejala tertentu.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
27

 

Dalam hal ini penulis mendiskripsikan bagaimana peran Kelompok Studi 

Islam (KSI) dalam pembentukan akhlak siswa di MAN 1 Banjarmasin. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Peneliti 

Adapun subjek pada penelitian ini yaitu Pembina Kelompok Studi Islam 

yakni seorang guru pembina KSI, 6 orang siswa/i anggota pengurus harian KSI, 

dan 5 orang siswa/i anggota umum KSI MAN 1 Banjarmasin. 
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 Margono S, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36. 
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2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Kelompok 

Studi Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di MAN 1 Banjarmasin. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data pokok dan data 

penunjang: 

a. Data Pokok, yakni data utama yang menjadi bahan analisis penulis 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini, yakni Peran 

Kelompok Studi Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di MAN 1 

Banjarmasin, yang meliputi: 

1) Program Pembelajaran dan kegiatan yang di terapkan pada 

Kelompok Studi Islam di MAN 1 Banjarmasin. 

2) Isi (materi) pembelajaran. 

3) Proses pembelajaran. 

b. Data penunjang, yakni data pelengkap yang dianggap penting dan 

bersifat mendukung data pokok yang diperoleh dari penelitian. Data 

yang dianggap dapat menunjang data pokok adalah: 

1) Sejarah singkat terbentuknya KSI MAN 1 Banjarmasin. 

2) Visi dan Misi Kelompok Studi Islam (KSI) MAN 1 Banjarmasin. 

3) Struktur Organisasi atau Kepengurusan Kelompok Studi Islam 

(KSI) MAN 1 Banjarmasin. 
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4) Keadaan pengurus dan anggota Kelompok Studi Islam (KSI) MAN 

1 Banjarmasin. 

c. Sumber Data 

Data yang akan penulis gali dalam penelitian ini bersumber dari: 

1) Responden, yaitu Pembina Kelompok Studi Islam yakni seorang guru, 

6 orang siswa/i anggota pengurus inti KSI, dan 5 orang siswa/i anggota 

umum KSI MAN 1 Banjarmasin. 

2) Informan, kepala sekolah dan siswa/i umum MAN 1 Banjarmasin. 

3) Dokumentasi, yaitu segala dokumen-dokumen yang dianggap 

menunjang data penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan diperolehnya 

data yang lengkap, akurat dan objektif. Di bawah ini peneliti akan menguraikan 

beberapa teknik penelitian yang digunakan sebagai cara yang ditempuh untuk 

mengumpulkan data. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data denagn menggunakan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban 

responden dicatat atau direkam.
28

 Melalui teknik ini peneliti akan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada para informan dan responden 
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 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002) h.85. 
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yang bersangkutan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi dan 

menghimpun data mengenai penelitian ini. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

langusung kepada objek penelitian.
29

 Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi lingkungan MAN 1 Banjarmasin dan 

tempat atau lokasi yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Studi Islam 

yaitu Musholla sekolah. 

c. Dokumen  

Merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental dari seseorang lainnya. 

Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, 

CD, DVD, cassete, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, karya lukis, patung naskah, tulisan, prasasti dan lain 

sebagainya.
30

 Dalam penelitian ini akan diambil beberapa dari hasil 

observasi kegiatan KSI. 

Agar lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat dari matriks berikut. 

 

                                                           
29

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 132. 
30

 Kaelan, M.S., Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, (Yokyakarta: 

Paradigma, 2010), hal. 113. 
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MATRIKS 

 

Tabel.3.36 Matriks Data, sumber data dan teknik pengumpulan data 

No Data Sumber Data TPD 
1 Data Pokok, yakni data utama 

yang menjadi bahan analisis 

penulis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan dalam penelitian ini, 

yakni Peran Kelompok Studi 

Islam dalam Pembentukan Akhlak 

Siswa di MAN 1 Banjarmasin, 

yang meliputi: 

1) Program Pembelajaran yang di 

terapkan pada Kelompok 

Studi Islam di MAN 1 

Banjarmasin. 

2) Isi (materi) pembelajaran. 

3) Proses pembelajaran. 

Pembina KSI 

yakni seorang 

guru, 5 orang 

siswa/i anggota 

pengurus inti KSI, 

dan 5 orang 

siswa/i anggota 

umum KSI MAN 

1 Banjarmasin, 

guru PAI (Akidah 

Akhlak), siswa/i 

yang bukan 

anggota KSI. 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

2 Data penunjang, yakni data 

pelengkap yang dianggap penting 

dan bersifat mendukung data 

pokok yang diperoleh dari 

penelitian. Data yang dianggap 

dapat menunjang data pokok 

adalah: 

1) Sejarah singkat terbentuknya 

KSI MAN 1 Banjarmasin 

2) Visi dan Misi Kelompok Studi 

Islam (KSI) MAN 1 

Banjarmasin. 

3) Struktur Organisasi atau 

Kepengurusan Kelompok 

Studi Islam (KSI) MAN 1 

Banjarmasin. 

4) Keadaan pengurus dan 

anggota Kelompok Studi 

Islam (KSI) MAN 1 

Banjarmasin. 

Pembina KSI 

yakni seorang 

guru, 5 orang 

siswa/i anggota 

pengurus inti KSI, 

dan 5 oarng 

siswa/i anggota 

umum KSI MAN 

1 Banjarmasin. 

Observasi 

Dokumentasi 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dalam penelitian terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan pengolahan data. Dalam pengolahan data ini ada beberapa macam 

teknik yang digunakan sebelum menganalisis data, yaitu: 

a. Koleksi Data, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diperlukan. 

b. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok 

masalah. 

c. Kategorisasi, yaitu melakukan penyusunan secara detail terhadap data 

yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga 

tersusun secara sistematis. 

d. Penyajian Data, yaitu penulis menyajikan data yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat. 

2. Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan 

mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya dalam bentuk uraian kalimat. 

Selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan penulis melalui beberapa tahapan. 

Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan: 

1. Tahap Pendahuluan 
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a. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

b. Membuat desain proposal skripsi 

c. Penjajakan awal dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian  

d. Mengajukan desain proposal dan meminta persetujuan. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah proposal disetujui 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan saran pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian kepada Dekan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 

d. Menyiapkan pedoman observasi, angket dan dokumenter. 

e. Menyampaikan surat riset kepada pihak yang berwenang. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi, wawancara untuk mengumpulkan data 

dokumentasi yang diperlukan 

b. Melaksanakan penelitian 

c. Pengumpulan data lapangan 

d. Pengolahan data dan analisis data sesuai dengan teknik yang telah 

ditentukan 

4. Tahap Penyususnan Laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan sehingga disetujui 
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c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya dibawa ke hadapan siding munaqasah 

untuk diuji dan disempurnakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


