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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan 

intensif.1 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

pendekatan kualitatif yaitu peneliti memperoleh data dan informasi dengan 

cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada 

hasil analisisnya dalam proses penyimpulan deduktif dan indukatif serta 

analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah.2 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu yang 

dapat berupa lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi dan 

wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial 

tersebut.3 

Demikian penulis meneliti secara langsung di kelas dua Ulya Pondok 

Pesantren Al Hikmah Banjarmasin dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren tersebut. 

 

                                                 
1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 4. 

 
2Saifuddin, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 5. 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfaveta CV, 2015), h. 299. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang ustadz yang mengajar 

Tarikh Islam kelas dua Ulya dan 11 orang santri/santriwai kelas dua Ulya 

di Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah sistem pembelajaran Tarikh Islam 

yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan keterangan yang nyata dan fakta. Data yang digali 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Pokok 

Data pokok yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

observasi dan wawancara kepada responden. Data yang digali adalah: 

1) Sistem Pembelajaran Tarikh Islam versi Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin. 

a) Tujuan Pembelajaran 

b) Materi/Kurikulum Pembelajaran 

c) Metode dan Strategi Pembelajaran 

d) Media Pembelajaran 

e) Evaluasi Pembelajaran 
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2) Hal-hal Pendukung dan Penghambat dalam Proses 

Pembelajara Tarikh Islam versi Pondok Pesanren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

a) Hal pendukung 

(1) Faktor Pengajar 

(2) Faktor Santri/santriwati 

b) Hal Penghambat 

(1) Faktor Sarana dan Prasarana 

b. Data Penunjang 

Adapun yang menjadi data penunjang untuk penelitian ini berupa 

data-data dan arsip-arsip yang berkaitan dengan: 

1) Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

2) Visi dan misi Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

3) Data kepala sekolah dan satu orang pengajar di Pondok 

Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 

4) Data santri/santriwati kelas dua Ulya di Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin. 

5) Data sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu satu orang ustadz dan santri/santriwati kelas dua 

Ulya di Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. 
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b. Informan, yaitu kepala madrasah tingkat Ulya Pondok Pesantren 

Al Hikmah Banjarmasin. 

c. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

sistem pembelajaran Tarikh Islam versi Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap sesuatu yang 

diteliti oleh peneliti.4 Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk melihat dan meneliti secara langsung proses pembelajaran yang 

berlangsung. Dalam hal ini sistem pembelajaran meliputi perencanaan dan 

proses pelaksanaan yakni tujuan, materi, metode dan strategi, media dan 

evaluasi. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajaran tarikh Islam kelas dua ulya di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara langsung saat tatap muka.5 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada satu ustadz pengajar dan 11 orang santri/santriwati 

Pondok Pesantren Al Hikmah Banjarmasin. Dalam hal ini menjadi data 

                                                 
4Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, Cet., 2013), h. 220. 

 
5M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 85. 
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tetap adalah bagaimana perencanaan pembelajaran tarikh Islam kelas dua 

ulya dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran tarikh Islam kelas dua ulya di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. Dalam hal ini sistem pembelajaran meliputi perencanaan dan 

proses pelaksanaan yakni tujuan, materi, metode dan strategi, media dan 

evaluasi. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajaran tarikh Islam kelas dua ulya di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu catatan atau arsip tertulis yang berkaitan dengan 

gambaran umum lokasi penelitian yakni di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berupa sejarah 

berdirinya pondok, visi dan misi pondok, data kepala sekolah dan 

pengajar, data santri/santriwati serta data sarana dan prasarana di Pondok 

Pesantren Al Hikmah Banjarmasin 

Untuk memperjelas perincian data maka penulis menggunakan tabel 

matrik data, sumber data, dan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 
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Tabel I Tabel Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data. 

No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data Pokok 

a. Sistem Pembelajaran 

Tarikh Islam versi 

Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin 

1) Perencanaan 

Pembelajaran 

Tarikh Islam 

Kelas Dua Ulya 

a) Tujuan 

b) Materi/Kurikul

um 

c) Metode dan 

Strategi 

d) Media 

e) Evaluasi 

 

 

 

 

 

Pengajar tarikh 

Islam kelas dua 

ulya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

dan Dokumen 

 

 

 

 

 

2) Proses 

Pembelajaran 

Tarikh Islam 

Kelas Dua Ulya 

a) Tujuan 

Pembelajaran 

b) Materi/Kurikul

um 

Pembelajaran 

c) Metode dan 

Strategi 

Pembelajaran 

d) Media 

Pembelajaran 

e) Evaluasi 

Pembelajaran 

 

Pengajar tarikh 

Islam kelas dua 

ulya 

 

Observasi 
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No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

b. Hal-hal Pendukung 

dan Penghambat 

dalam Proses 

Pembelajaran Tarikh 

Islam versi Pondok 

Pesanren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

1) Hal pendukung 

a) Faktor 

Pengajar 

b) Faktor 

Santri/santriwa

ti 

2) Hal Penghambat 

a) Faktor Sarana 

dan Prasarana 

 

Pengajar dan 

santri/sanriwati 

kelas dua ulya 

 

Obsevasi dan 

Wawancara 

2 Data Penunjang 

a. Sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin. 

b. Visi dan misi Pondok 

Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

c. Data kepala sekolah 

dan pengajar di 

Pondok Pesantren Al 

Hikmah Banjarmasin. 

d. Data santri/santriwati 

di Pondok Pesantren 

Al Hikmah 

Banjarmasin. 

e. Data sarana dan 

prasarana di Pondok 

Pesantren Al Hikmah 

Banjarmasin. 

Kepala Tata 

Usaha 
Dokumen 
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E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Ada beberapa teknik pengelolaan data yang digunakan penulis agar 

memperoleh data yang diharapkan, yaitu: 

a. Koleksi Data yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara 

mengumpulkan data pokok dan data penunjang melalui 

wawancara, observasi dan documenter. 

b. Editing yaitu penulis mencatat atau mengecek kembali data yang 

telah terkumpul untuk mengetahui apakah semua data sudah 

lengkap dan dapat dipahami untuk memperoleh kejelasan data. 

c. Pengklasifikasian yaitu penulis melakukan pengelompokan atas 

data yang sudah diperoleh baik dari responden maupun informan 

sesuai dengan jenis-jenisnya. 

d. Interpretasi data yaitu data yang sudah diperoleh penulis kemudian 

diberikan penjelasan sesuai dengan penelitian di lapangan, 

penganalisisan dan menarik kesimpulan. 

2. Anallisis Data 

Analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat 

diperoleh suatu kebenaran dari hasil hipotesa.6 Analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 

                                                 
6Joko Subgyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), h. 106. 
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tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak berdasarkan data yang terkumpul.7 

a. Reduksi data yaitu merangkum semua dari yang diperoleh, 

memilih hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak 

diperlukan. 

b. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dillakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Biasanya dalam penelitian kualitatif 

menggunakan teks yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi atau menarik data. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan  pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.8 

 

                                                 
7Ibid., h. 335. 

 
8Ibid., 345. 


