
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitia yang penulis lakukan adalah Penelitian 

lapangan (field research) dengan mengambil lokasi penelitian  di 

MAPK Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 

Penelitian lapangan bersifat studi kasus yakni penelitian yang 

dilakuakan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu 

lembaga, organisasi, atau gejala tertentu. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAPK Martapura. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena 

dan gejala yang bersifat alami. Karena orientasinya demikian, sifat 

mendasar dan naturalis atau bersifat kealamian, serta tidak dapat 

dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan1. Desain 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu 
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keadaan atau fenomena-fenomena secara apa adanya. Dalam studi 

ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua 

kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya2. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Program 

Khusus Martapura dan siswi kelas XI MAPK putri Martapura. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah  pengelolaan 

pembelajaran pada mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah 

Program Khusus Martapura yang dialkukan oleh guru SKI 

meliputi:  

a. Perencanaan pembelajaran 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

c. Evaluasi, dan 

d. Tindak Lanjut 

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat 

pengelolaan pembelajaran SKI di MAPK Martapura, meliputi: 

a. Faktor Penunjang, baik yang berkenaan dengan faktor internal 

seperti minat dan perhatian siswa, maupun yang berkenaan 
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dengan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan sarana 

prasarana 

b. Faktor penghambat, baik yang internal seperti perhatian dan 

minat, maupun yang eksternal seperti kondisi lingkungan dan 

sarana prasarana. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penilitian ini ada dua macam 

yaitu data pokok dan data penunjang yang meliputi: 

a. Data Pokok 

1) Data mengenai pengelolaan pembelajaran pada mata 

pelajaran Sejarak Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah 

Program Khusus Martapura. Meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

2) Data mengenai faktor-faktor yang menunjang dan 

menghambat baik faktor internal meliputi minat, perhatian 

dan motivasi, serta faktor eksternal meliputi Guru, 

lingkungan, dan sarana prasarana. 

b. Data Penunjang 

1) Letak geografis dan sejarah berdirinya MAPK Martapura 

2) Visi dan misi MAPK Martapura 

3) Keadaan dewan guru dan peserta didik di MAPK Martapura 

4) Keadaan sarana dan prasarana di MAPK Martapura. 



2. Sumber Data 

a. Responden, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

guru SKI dan siswi kelas XI MAPK putri di MAPK Martapura. 

b. Informan, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 

wakamad kurikulum dan pegawai tata usaha di MAPK 

Martapura. 

c. Dokumentasi, yakni seluruh dokumen yang dianggap 

menunjang penelitian, seperti kelengkapan perangkat 

pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, serta dokumen 

lain yang menunjang penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan pada 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung3. Teknik ini penulis gunakan untuk melihat 

langsung dan menggali data mengenaik peneglolaan pembelajaran 

pada mata pelajaran SKI di MAPK Martapura yang dilaksanakan 

oleh guru SKI di MAPK Martapura, meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 
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2. Wawancara 

wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden (informan) dan mencatat 

jawaban yang diberikan. Metode ini digunakan untuk menghimpun 

data dengan cara penulis mengadakan dialog secara langsung 

terhadap responden dan informan4. Teknik ini penulis gunakan 

untuk menggali data Pengelolaan pembelajaran yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, serta mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran pada mata 

pelajaran SKI di MAPK Martapura Yaitu meliputi faktor internal 

atau yang berkenaan dengan diri siswa seperti minat, perhatian dan 

motivasi, serta faktor eksternal yang meliputi guru, lingkungan dan 

sarana prasarana. Wawancara penulis lakukan kepada Guru SKI 

dan wakamad kurikulum di MAPK Martapura.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang 

lain5.  Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. 

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data 

berupa dokumen yang berkenaan dengan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran pada mata pelajaran SKI di MAPK 
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Martapura serta beberapa dokumen lain yang menunjang penelitian 

ini meliputi: 

a. Kelengkapan perangkat Pembelajaran guru SKI di MAPK 

Martapura 

b. Sumber belajar yang digunakan guru SKI di MAPK Martapura 

c. Letak geografis dan sejarah berdirinya MAPK Martapura 

d. Visi dan misi MAPK Martapura 

e. Keadaan dewan guru dan peserta didik di MAPK 

MartapuraKeadaan sarana dan prasarana di MAPK Martapura. 

Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data ini dapat dilihat pada matriks berikut: 

Tabel. I. Matrik Data, Sumber data dan Teknik Pengumpulan 

Data 

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

1 Data Pokok 

a) Data mengenai pengelolaan pembelajaran pada mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAPK Martapura 

meliputi: 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan  
3) Evaluasi 

4) Tindak Lanjut 

b) Data mengenai faktor yang menunjang dan menghambat 

pengelolaan pembelajaran pada mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam di MAPK Martapura, meliputi 

1) Faktor internal yakni minat, perhatian dan motivasi 

2) Faktor eksternal yakni guru, lingkungan dan sarana 

prasarana 

 

a) Guru SKI di MAPK 

Martapura 

b) Siswa kelas XI MAPK 

utri Martapura 

c) Wakamad Kurikulum di 
MAPK Martapura 

 

 

 

 

Observasi  

Wawancara 

Dokumentasi 
 

2 Data Penunjang 

a) Sejarah berdirinya dan Letak Geografis MAPK Martapura 

b) Visi dan misi MAPK Martapura 

c) Keadaan dewan guru dan peserta didik di MAPK 
Martapura 

d) Keadaan sarana dan prasarana di MAPK Martapura 

 

 

 

a) Pegawai tata usaha 
MAPK Martapura 

 

 

 

Wawancara 
Observasi 

Dokumentasi 

 



E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data penelitian terkumpul maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, Menurut Abdurrahman Fathoni, Editing ialah 

pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada 

interview untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi 

jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan jawaban 

yang lain untuk menghindari kekeliruan dalam proses analisis 

data.6 Misalnya, memeriksa kembali kelengkapan data atau 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan apakah sudah lengkap 

dan sesuai dengan kehendak dalam penelitian ini atau tidak. 

b. Klasifikasi Data, teknik  ini  dilakukan  untuk  mempelajari  

dan mengelompokkan  data  ke  dalam  sub-sub  (bagian-

bagian)  sesuai  dengan kelompok data masing-masing untuk 

mempermudah penyajian data. 

c. Reduksi data, teknik pengolahan data dengan membuat 

rangkuman inti dari data yang dikumpulkan. 

2. Analisis Data 

Analisis Data, Untuk menganasilis data dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  

dengan  mendeskripsikan  kejadian  yang  sesungguhnya dengan  
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bentuk  uraian  atau  kalimat, sehingga akan tergambar kemampuan 

guru dalam mengelola Pembelajaran pada mata pelajaran SKI di 

Madrasah Aliyah Program Khusus Martapura serta faktor-faktor 

yang menunjang dan menghambat kemampuan guru dalam 

melaksanakan pengelolaan pembelajaran pada mata pelajaran SKI 

di MAPK Martapura. 

F. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa tahapan, sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Menentukan lokasi penelitian dan melakukan penjajakan 

pendahuluan terhadap lokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal 

c. Mengajukan proposal skripsi kepada ketua jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal skripsi  

b. Mengadakan perbaikan proposal skripsi 

c. Memohon surat riset kepada ketua jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data. 

 



3. Tahap Pelaksanaan 

a. Memohon kesedian dosen pembimbing untuk menyetujui 

naskah skripsi. 

b. Memperbanyak naskah skripsi, selanjutnya dibawa kesidang 

munaqasah untuk diuji dan dipertanggung  jawabkan 
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