
33 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, artinya data didapat 

dari observasi ke lapangan atau datang ke tempat penelitian.  

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya 

pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah.  
1
 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang pembina 

ekstrakurikuler rohis, dan 12 anggota ekstrakurikuler rohis di SMAN 

1 Bati-Bati. 

 

 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h.283. 
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2. Objek penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler rohis, yang meliputi kegiatan sholat dan tadarus al-

Quran serta faktor yang memengaruhi kegiatan rohis SMAN 1 Bati-

Bati. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Hasil pencatatan penelitian yang belum matang. Data dapat 

berupa fakta atau opini. Data dapat juga berupa angka maupun 

penjelasan. 

a. Data pokok 

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Bisa 

didapat dari wawancara dan angket. Data pokok ini dapat digunakan 

nanti untuk menjawab rumusan masalah atau penjelasan mengenai 

objek penelitian. Data pokok ini berisi tentang kegiatan 

ekstrakurikuler rohis yang meliputi kegiatan sholat dan tadarus al-

Quran. Faktor-faktor yang yang memengaruhi kegiatan 

ekstrakurikuler rohis di SMA Negeri 1 Bati-Bati. 

 

b. Data penunjang 

Data penunjang yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau 

data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data 
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penunjang dapat berisi sejarah singkat berdirinya SMA Negeri 1 Bati- 

Bati dan sejarah singkat berdirinya ekstrkurikuler rohis, jumlah 

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler rohis. 

 

2. Sumber Data 

a. Responden, yaitu pembina, dan 12 anggota ekstrakurikuler rohis di 

SMA Negeri 1 Bati-bati 

b. Informan, yaitu kepala sekolah 

c. Dokumentasi, yaitu catatan atau bahan tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang dijadikan obyek penelitian.
2
 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung kepada subjek penelitian mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti memantau 

pada saat kegiatan keagamaan berlangsung, apakah ia juga ikut atau 

tidak. 

 

 

                                                           
2
 Djali, dan Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, ( Jakarta: grassindo, 

TT), h.16. 
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2. Angket 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung.
3
 

 

3. Wawancara 

Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan tanya jawab lisan. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada responden dan informan mengenai permaasalahan 

yang diteliti. Seperti  kegiatan dan fungsi serta tujuan ekstrakurikuler 

rohis. 

4. Dokumenter 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa 

gambar/foto. Dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, foto kegiatan. 

Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dapat dilihat pada matriks berikut ini : 

TABEL I 

MATRIK DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

No Data Sumber data Teknik pengumpulan 

data 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kegiatan  Ekstrakurikuler Rohis  

1. kegiatan sholat  

2. kegiatan Tadarus 

 

Responden 

Responden 

 

Angket 

Angket 

                                                           
3
 Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta, UNS Press, 2006), h.82 
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2.  

 

 

 

 

 

B. Faktor  yang memengaruhi 

kegiatan ekstrakurikuler 

rohis SMA Negeri 1 Bati-

Bati 

Responden 

 

Angket 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Latar belakang berdirinya 

sekolah 

2. Keadaan sekolah 

3. Latar belakang berdirinya 

ekstrakurikuler rohis 

4. Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dalam 

ekstrakurikuler tersebut 

5. waktu kegiatan 

6. sejarah singkat berdiriya 

ekstrakurikuler rohis 

7. jumlah pembimbing kegiatan 

ekstrakurikuler rohis 

8. keadaan tempat kegiatan 

ekstrakurikuler rohis 

 

 

 

Informan 

 

Informan 

Responden 

 

Responden 

 

 

Responden 

Responden 

 

Responden 

 

Responden, 

Informan 

 

 

Dokumenter 

 

Dokumenter 

Dokumenter 

 

Wawancara 

 

 

Wawancara 

Dokumenter 

 

Wawancara 

 

 

Dokumenter 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk pengolahan data yaitu: 

a. Koleksi, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai 

masalah yang diteliti 

b. Editing , meneliti kembali data yang telah terkumpul, untuk 

mengetahui kelengkapan data 
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c. Klasifikasi, mengumpulkan data, yang mana darri responden dan 

dari informan. 

d. Interpretasi, yaitu penjelasan data yang ditulis kembali 

 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dilakukan 

analisis data. Anlisis data yaitu merangkum data, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data dianalisis 

dengan menggunakan kata-kata paragraf-paragraf yang dinyatakan 

dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahap pelaksanaan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tahap pendahuluan 

a. Penjajakan kelokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik 

c. Membuat desain proposal penelitian 

d. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan jurusan Pendidikan Agama 

Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Tahap persiapan 

a. Seminar proposal skripsi 

b. Revisi proposal hasil seminar 
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c. Mohon surat riset kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data. 

d. Menyampaikan surat riset kepada sekolah yang bersangkutan 

e. Mempersiapkan kelengkapan penelitian 

 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk mencari data 

b. Mengumpulkan data, sekaligus mengolah dan menganalisis 

data tersebut. 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang utuh. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan 

disetujui atau untuk menyempurnakan penulisan laporan hasil 

penelitian. 


