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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan. Jenis ini 

di pilih karena penulis mengamati secara langsung objek penelitian yang ada di 

lapangan secara faktual dan cermat. Jenis peneltian ini di gunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana kedaan atau 

fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan kemudian melaporkan sebagaimana 

adanya dengan lokasi penelitian di Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala 

Kabupaten Katingan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif yakni memaparkan seluruh kejadian dan gejala-gejala yang 

muncul pada saat penelitian berlangsung, maka data yang akan di kumpulkan 

nantinya berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya data yang diperoleh dari 

subjek akan membantu dalam menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat 

pesisir terhadap akhlak peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pegatan 

Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Kuala. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang tua peserta didik, guru Madrasah 

Ibtidaiyah, kaum masjid, para nelayan, polisi, bapak lurah dan sebagainya 

(masyarakat), yakni orang-orang yang berada di lingkungan Desa Pegatan 

Kecamatan Katingan Kuala. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Akhlak 

Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pegatan Kecamatan Katingan kuala 

Kabupaten katingan. 

C. Data dan Sumber Data  

1. Data pokok 

Persepsi masyarakat pesisir terhadap akhlak peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri1 Pegatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan yang meliputi  

a. Perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Keteladanan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar 

c. Kedisiplinan didalam lingkungan masyarakat 

2. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data yang dianggap penting dan bersifat mendukung 

data pokok yang diperoleh dari penelitian, antara lain: 

a. Sejarah Desa 

b. Kondisi umum/potret Desa 
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3. Sumber Data 

Sumber penggalian data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu 10 orang masyarakat yang ada di Desa Pegatan Katingan Kuala 

Kabupaten Katingan 

b. Informan, yaitu Bapak Lurah 

c. Dokumentasi, yaitu seluruh catatan, arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan 

data-data yang diperlukan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih 

teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data 

yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.1 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulan data yang di perlukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung kepada objek 

penelitian.2 Obsevasi yang dilakukan peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu 

apabila yang melakukan observasi tidak turut ambil bagian atau tidak berada dalam keadaan 

objek yang di observasikan.  

 Observasi ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan tentang Persepsi 

Masyarakat Pesisir Terhadap Akhlak Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pegatan 

Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan. 

  

                                                           
1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 158.  

 
2Wiranto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2002), h. 132.  
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1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses Tanya jawab dengan cara 

lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.3 Penulis menggunakan teknik 

ini untuk mendapatkan informasi atau data tentang Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap 

Akhlak Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca ada mengutip 

dokumen-dokumen yang ada dan di pandang relevan. 4 Dokumensi ini berupa catatan, foto-

foto kegiatan Masyarakat, serta kegiatan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pegatan 

Kecamatan Katingan Kuala dalam kesehariannya.  

Dokumentasi ini digunakan sebagai metode pelengkap dari observasi dan wawancara, 

untuk mendapatkan dan melengkapi data-data yang diperoleh penulis berkaitan dengan 

Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Akhlak Peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan. 

  

                                                           
3Wiranto Surakhmad. Op,Cit. h. 164.  
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Tabel I. Matriks Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

 

No Data Sumber 

Data 

Teknik 

pengumpulan 

data 

1. a. Perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Keteladanan dalam berinteraksi 

dengan masyarakat sekitar 

c. Kedisiplinan didalam lingkungan 

masyarakat 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat 

Observasi 

wawancara 

dokumenta si 

2. Gambaran umum lokasi penelitian 

meliputi: 

a. Sejarah Desa 

b. Kondisi umum/potret Desa 

 

Bapak 

Lurah 

Wawancara 

dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Ada beberapa teknik pengolahan data yang penulis gunakan, yaitu: 

a) Editing, yaitu semua data diadakan pengontrolan dan penyusunan kembali terhadap 

data yang sudah diperoleh dari lapangan penelitian. Sehingga dapat diketahui sejauh 

mana data yang terkumpul itu dapat menjawab segala permasalahan-permasalahan 

yang penulis rumuskan. 
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b) Klasifikasi data, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang 

telah terkumpul kemudian dikategorikan sesuai rumusan masalah. 

c) Interpretasi Data, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar dapat dilihat 

kejelasan makna dari data yang ada dengan menafsirkan data tersebut dalam bentuk 

uraian dan penjelasan. 

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis data 

deskriftif kualitatif dengan menceritakan kejadian sesungguhnya dalam bentuk uraian kalimat, 

sedangkan pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

F. Prosuder Penelitian 

Penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

b. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

c. Membuat proposal penelitian. 

d. Mengajukan proposal penelitian kepada dosen pembimbing akademik untuk dikoreksi 

dan disetujui. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal setelah disetujui. 
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d) Klasifikasi data, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang 

telah terkumpul kemudian dikategorikan sesuai rumusan masalah. 

e) Interpretasi Data, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar dapat dilihat 

kejelasan makna dari data yang ada dengan menafsirkan data tersebut dalam bentuk 

uraian dan penjelasan. 

3. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis data 

deskriftif kualitatif dengan menceritakan kejadian sesungguhnya dalam bentuk uraian kalimat, 

sedangkan pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

G. Prosuder Penelitian 

Penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu: 

3. Tahap Perencanaan 

e. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

f. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

g. Membuat proposal penelitian. 

h. Mengajukan proposal penelitian kepada dosen pembimbing akademik untuk dikoreksi 

dan disetujui. 

4. Tahap Persiapan 

b. Mengadakan seminar proposal setelah disetujui. 

 


