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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JenisdanPendekatanPenelitian 

Jenispenelitian yang penulislakukanadalahpenelitianlapanganataufield 

reseachdenganmengambillokasipenelitian di Martapura, 

mengenaipembinaanakhlakpesertadidikmelaluikegiatanekstrakurikulerpada 

Madrasah TsanawiyahSwasta di Martapura. 

Pendekatandalampenelitianiniadalahpendekatankualitatifnaturalistik, 

yaitusuatupelaksanaanpenelitian yang terjadisecaraalamiah, apaadanya, 

dalamsituasi normal yang tidakdimanipulasikeadaandankondisinya, 

menekankanpadadeskripsisecaraalami. Pengambilan data 

ataupenjaringanfenomenadilakukandarikeadaan yang sewajarnya.
1
Hal 

senadajugadikemukakanolehNasutionbahwapenelitiankualitatif yang 

disebutjuganaturalistik, karenasituasilapanganpenelitianbersifat “natural” 

atauwajar, sebagaimanaadanya, tanpadimanipulasi, diaturdenganeksprimenatau 

test.
2
 

 

B. SubjekdanObjekPenelitian 

Subjekdalampenelitianiniadalah gurupembinaekstrakurikulerdansiswa 

diMadrasah TsanawiyahSwasta di MartapuraKabupatenBanjar, 

                                                 
1
SuharsimiArikunto. ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: RenikaCipta, 

2006),h. 120 

 
2
S, Nasution, MetodePenelitianNaturalistikKualitatif, (Bandung: PT. Tarsito Bandung, 

2003), h. 18 
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dalampenelitianinipenulishanyamengambil 3 Madrasah TsanawiyahSwastadi 

MartapuraKabupatenBanjar, yaitu: 

1. MTsPangeranAntasariMartapura 

Beralamat Jl. A. Yani Km 39 No 9 MartapuraKabupatenBanjar Kalimantan 

Selatan 

2. MTsHidayatullahMartapura 

Beralamat Jl. PangeranHidayatullah No IA 

KelurahanKeratonMartapuraKabupatenBanjar Kalimantan Selatan 

3. MTsPuteri Al-Amin Martapura 

Beralamat Jl. Pangeran Abdurrahman No 27 RT 2 RW 1 

KelurahanPasayanganMartapuraKabupatenBanjar Kalimantan Selatan 

AlasanpemilihanketigaMadrasah Tsanawiyah Swasta tersebut, di 

karenakan Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut memiliki akredetasi A 

meskipun berstatus swasta, jumlah siswa-siswi yang bersekolah disana banyak, 

dan memiliki banyak siswa-siswi yang berprestasi. Sedangkan objek penelitian 

disini adalah pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler 

padaMadrasah Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

 

C. DatadanSumber Data 

1. Data 

Data yang digalidalampenelitianinimeliputi data pokokdan data penunjang, 

secararincikedua data tersebutdapat di uraikansebagaiberikut: 
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a. Data pokok 

1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Swasta di 

Martapura. 

2) Pembinaanakhlak peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler padaMadrasah 

Tsanawiyah Swasta di Martapura 

3) Faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak peserta didik melalui 

kegiatan ekstrakurikuler pada Madrasah Tsanawiyah Swasta di Martapura 

b. Data Penunjang 

Data Penunjangadalah data sekunder yang digaliuntukmelengkapi data 

pokok, seperti: 

1) SejarahberdirinyaMadrasah Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

2) Data guru, staf TU, dansiswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta di Martapura 

3) Keadaansaranadanprasarana yang dimilikiolehsekolahtersebut. 

 

2. Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Guru pembinaekstrakurikuler dan siswa. 

b. Kepala madrasah, dewan guru danstaftatausaha.   

c. Dokumen, yaituarsipmaupuncatatanataubuktitertulis yang 

diperlukandalampenelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Wawancara, yaitu 

dilakukandengancaramenanyakansesuatukepadaseseorang yang 

menjadirespondenatauinforman. Caranyaadalahdenganbercakap-

cakapsecaratatapmuka.
3
Teknikinidigunakanuntuk menggali data tentang 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan akhlak pesertadidikmelalui 

kegiatan ekstrakurikuler, dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembinaan akhlak pesertadidikmelalui kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Observasi, yaitu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan 

atau perilaku objek sasaran. Teknik ini digunakan untuk menggali data 

tentang pembinaan akhlak peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pada Madrasah Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

3. Dokumenter, yaitu menggalisejumlah data dariarsip. Untukmenggali data 

penunjang. 

 

Untuklebihjelasnyamengenai data, sumber data danteknikpengumpulan 

data akandigambarkanpadamatriks. 

Tabel3. 1 Matriks Data, Sumber Data, danTeknikPengumpulan Data 

No Data Sumber Data TPD 

1. Data Pokok: 

a. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pada Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

b. Pembinaan akhlak peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakurikuler 

padaMadrasah Tsanawiyah 

Swasta di Martapura 

c. Faktor pendukung dan 

Guru 

pembinaekstra

kurikuler dan 

siswa, kepala 

sekolah 

 

Wawancara& 

Observasi 

                                                 
3
AfifuddindanBeni Ahmad Sarbani, MetodePenelitianKualitatif, (Bandung: PustakaSetia, 

2009), h. 131 
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penghambat pembinaan akhlak 

peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikulerpada Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

2. Data Penunjang: 

1) SejarahberdirinyaMadrasah 

Tsanawiyah Swasta di Martapura. 

2) Data guru, staf TU, dansiswa di 

Madrasah Tsanawiyah Swasta di 

Martapura. 

3) Keadaansaranadanprasarana yang 

dimilikiolehsekolahtersebut. 

Kepalasekolah, 

staftatausaha& 

Dokumen 

Wawancara&do

kumentasi 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Dalam pengolahan dan penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu menelitikembali data-data yang 

sudahterkumpuluntukmencarikesempurnaan agar sesuaidengantujuanpenelitian 

b. Klasifikasi data, yaitumengelompokkan data 

berdasarkanmacamdanjenistertentu. 

c. Interprestasi data, yaitu untuk memberikan interprestasi ini penulis membuat 

kategori. 

 

2. Analisis Data 

Analisis data 

dilakukansecarainteraktifdanberlangsungsecarakontinyusampaituntas, hingga data 

sudahjenuhmakateknikanalisis data yang 

digunakandalampenelitianiniadalahanalisis data model Miles danHubermanyaitu: 
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a. Reduksi Data  

Dengan model iniakandilakukanpemilihan data-data yang pokok, 

memfokuskanhal-hal yang pentingkarena data yang ditemukan di 

lapangancukupbanyakuntukituperlu di reduksi. 

b. Penyajian Data (Display Data) 

Iniadalahlangkahkeduasetelah data di reduksi, denganmendisplai data 

makaakanmemudahkanuntukmemahamiapa yang sesungguhnyaterjadi. 

c. Verifikasi Data (Conclusion Drawing) 

Dengan model ferifikasimakaakanditemukankesimpulan, 

kesimpulandarihasilfokuspenelitian yang di angkat. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur yang dilalui, yaitu  

1. Tahap Pendahuluan 

a. Melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian yang akan diteliti dan 

berkonsultasi dengan dosen penasehat 

b. Membuat desain proposal tesis 

c. Mohon persetujuan judul.  

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal tesis 

b. Merevisi proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dosen penasehat. 

c. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi. 
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d. Menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait. 

3. TahapPelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset penelitian kepada pihak yang terkait. 

b. Menghubungi dan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. 

c. Mengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah 

ditetapkan. 

d. Mengolah, menyusun, menganalisis data-data yang sudah terkumpul. 

4. TahapPenyusunanLaporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing thesis laporan yang telah disusun 

serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 

c. Memperbanyak laporan penelitian dan selanjutnya siap untuk 

menyampaikan dan mempertahankan dalam sidang munaqasah. 

 

 

 

 

 

 


