
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan kulitatif. Kualitatif adalah prosedor penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif yaitu bersipat menggambarkan atau menguraikan sesuatuhal menurut apa 

adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dengan mengunakan pendekatan 

indukatif.
1
 

 

B. Subjek dan objek 

1. Subjek  

   Yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru fiqih dan siswa XI IKA 

(agama) MAN 1 Banjarmasin. 

2. Objek 

   Objek peneltian ini adalah Akses Konten pembelajaran fiqih dalam 

penyelesaian tugas pekerjan rumah di MAN 1 Banjarmasin. 

 

C. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan data penunjang. 

a. Data pokok, yaitu: 

1) Data yang berhubungan dengan peranan : 

(a) Perencanaan  
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(b) Bentuk kegiatan 

 

(c) pelaksanaan 

  2)  Manfaat pengunaan 

(a) pembelajaran 

 

(b)  Efisiensi waktu 

 

b. Data Penunjang, meliputi; 

1) Letak geografis dan sejarah singkat berdirinya MAN 1 Banjarmasin. 

2) Keadaan sekolah, kepala sekolah, dewan guru MAN 1 Banjarmasin. 

3) Keadaan kelas, wali kelas, siswa sarana prasarana, dan ekstra kurikuler 

MAN 1 Banjarmasin 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait, yaitu: 

a. Responden, yaitu siswa  dan guru MAN 1 Banjarmasin. 

b. Informan, yaitu kepala sekolah dan semua pihak yang memberikan informasi 

tentang MAN 1 Banjamasin. 

3. Teknik Pengumplan data 

Untuk menggali data dalam penelitia ini, penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data yang diartikan sebagai 

pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Teknik ini di 

gunakan untuk mengadakan pengamatan  keadaan di lapangan secara langsung 

yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengali data 



tentang Akses konten pembelajaran fiqih dalam pemyelesain tugas pekerjaan 

rumah di MAN 1 Banjarmasin. 

b. Dokomentasi  

Teknik dokomentasi yaitu cara pengumpulan data melauli peningalan 

tertulis, seperti arsip-arsip , buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2
 Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data yang sudah ada dengan memilih dokomen yang ada di sekolah 

tentang: 

1) Sejarah singkat berdirinya MAN 1 Banjarmasin. 

2) Keadaan sekolah, dewan guru dan siswa MAN 1 Banjarmasin. 

3) Keadaan kelas, wali kelas dan siswa MAN 1 Banjarmasin. 

c. Wawancara  

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara dan yang diawancarai.
3
 Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada informan dengan pertanyan 

yang telah di persipkan lebih dahulu untuk memperoleh data tentang 

pemebelajaran akses konten pemeblajaran fiqih dalam penyelesaian tugas 

pekerjaan rumah  di MAN 1 Banjarmasin. 

Untuk lebih jelas mengenai data, smber data, dan teknik pengumpulan 

data teknik pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada matriks berikut: 
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MATRIKS 

 DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

NO. DATA SUMBER DATA TPD 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tentang Pokok 

meliputi : 

a. Bentuk kegitan 

    1) perencanaan 

    2) pelaksanaan 

    

b. Manfaat pengunaan 

    1) pembelajaran 

    2 )efisiensi aktu 

 

 

Data penunjang, yaitu :  

1. Lokasi Penelitian 

2. Identitas Madrasah 

3. Visi dan Misi 

4. Kepala Madrasah 

5. Guru dan 

Karyawan 

6. Jumlah Siswa 

7. Data Siswa 

8. Sarana dan 

Prasarana 

9. Kegitan Intra dan 

Ekstrakulikuler 

 

 

 

 

Guru dan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staf TU Mdrasah 

 

 

 

 

 

 

Observasi/waw

ancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi/dok

omenter/wawa

ncara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Teknik Pengompolan data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan data 

Setelah data penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data sebagai berikut: 

1) Editing  

Yaitu kegitan ini dilakukan untuk mengecek kembali, melihat, 

meberikan kelapangan, kejelasan atau kesempurnan data yang di peroleh. 

2) Klasifikasi Data 

Yaitu kegitan ini untuk mengelompokan data-data yang telah 

terkumpul kemudian dikatagorekan sesuai rumusan masalah. 

b. Analisis Data  

Sesudah data diolah selanjutnya disajikan secara dieskriftif berupa uraian 

yang bersifat mengambarkan adanya keyataan di lapangan, sesudah itu dianalisis 

secara kualitatif, baik dengan mengunakan teori-teori maupun pendapat penulis 

sendiri.  

5. Prosedur Penelitia 

Dalam penelitian ada beberapa tahapan yang penulis laksanakan yaitu: 

a. Tahapan Pendahulua 

1) Penjajakan pendahuluan terhadap lokasi penelitian 

2) Berkonsoltasi dengan dosen pembimbing  

3) Persiapan untuk mengajukan proposal 

b. Tahapan persipan 

1) Seminar proposal  

2) Berkonsoltasi dengan dosen pembimbing  

3) Meminta surat perintah riset 



4) Meyampaikan surat riset kepada yang bersangkutan  

5) Meyampaikan data wawancara dan dokomenter. 

c. Tahap pelaksanaan  

1) Menghubungi informa untuk mendapatkan data dengan teknik yang telah 

di tentukan. 

2) Mengolah dan meyusun dengan sitematika yang telah diperoleh  

3) Penulisan skripsi dengan sitematika yang telah ditentukan. 

4) Selanjutnya siap dibawa ke siding munaqasah untuk diuji dan 

dipertahankan. 

 




