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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian tentang  pembelajaran Online Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

 Pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana pendekatan ini 

lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara 

jelas dan sesuai dengan fakta lapangan. 

B.  Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah satu guru Akidah Akhlak dan  peserta didik 

kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

2. Objek Penelitian  

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Pembelajaran 

Online Akidah Akhlak Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu.  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Pokok 

Data pokok adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri serta 
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diperoleh langsung dari obyeknya. 
1
Data pokok dalam penelitian ini 

adalah data yang berkenaan dengan : 

1) Penerapan Pembelajaran Online Akidah Akhlak kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. Data pokok tersebut 

sebagai bukti dari penelitian yakni meliputi: 

a) Perencanaan Pembelajaran Online Akidah Akhlak. 

b) Pelaksanaan Pembelajaran Online Akidah Akhlak. 

c) Evaluasi Pembelajaran Online Akidah Akhlak. 

2) Faktor yang mendukung dan menghambat Penerapan Pembelajaran 

Online Akidah Akhlak kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah 

Bumbu. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang dari data pokok adalah berupa gambaran umum 

lokasi penelitian yang meliputi: 

1) Sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

2) Identitas Sekolah. 

3) Visi Misi dan tujuan Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

4) Priodesasi Kepemimpinan  Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

5) Keadaan Sarana dan Prasarana 

6) Perkembangan Jumlah Siswa 

7) Kegiatan Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler 

 

                                                     
1
Nar Herhyanto dan M. Akib Hamid, Statiska Dasar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), h. 14 
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2. Sumber Data 

Untuk memperoleh sumber data yang ada dalam penelitian, maka 

peneliti menggali dari berbagai sumber, yaitu: 

a. Responden yakni satu guru yang mengajar Akidah Akhlak dan 

peserta didik kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

b. Informan yakni sejumlah orang yang dapat memberikan 

kelengkapan informasi data yang ingin diperoleh. 

c. Dokumentasi yakni seluruh catatan data atau arsip yang dapat 

memberikan data-data atau informasi yang berkaitan dengan 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

D. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka, penulis ,menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung kepada 

guru mata pelajaran Akidah Akhlak untuk memperoleh data penerapan 

pembelajaran Online Akidah Akhlak kelas XI di MAN Tanah Bumbu. 

Wawancara penting dilakukan, sebab tidak semua data dapat diperoleh 

melalui observasi. Wawancara digunakan sebagai metode 

pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila 

penulis ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan responden 

yang lebih mendalam.  
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Sugiono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh penulis dalam menggunakan wawancara adalah sebagai berikut:  

a) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama denan apa yang 

dimaksudkan peneliti.
2
 

Jadi metode wawancara dalam hal ini sangat penting untuk 

mengetahui masalah lebih jauh karena peneliti berkesempatan bertemu 

langsung dengan sumber data (responden). 

b. Observasi 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi yang 

dilakukan penulis adalah mengadakan pengamatan secara langsung  

pembelajaran online yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak kelas XI di MAN Tanah Bumbu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen.
3
 Teknik yang digunakan 

                                                     
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2009) cet. 6, h. 138 
3
 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak, 

2018), h. 153 
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untuk mencari data berupa dokumen-dokumen atau berkas-berkas 

penting dan untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi 

penelitian seperti sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 

Tanah Bumbu, identitas sekolah, visi misi, kurikulum yang digunakan, 

kegiatan ekstrakurikuler, data dewan guru, data peserta didik serta 

sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

Untuk lebih jelasnya hasil data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel I: Matriks Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

N0  

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 a. Data yang berkenaan dengan penerapan 

pembelajaran Online Akidah Akhlak 

kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 

Tanah Bumbu. Data pokok tersebut 

sebagai bukti dari penelitian yakni 

meliputi: 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Online Akidah Akhlak. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Online Akidah Akhlak. 

3) Evaluasi Pembelajaran Online 

Akidah Akhlak. 

b. Faktor yang mendukung dan 

menghambat Penerapan Pembelajaran 

 

Guru dan 

peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru dan 

peserta didik 

 

Wawancara 

dan  observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

dan observasi 
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Online Akidah Akhlak kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

 

2 Data Penunjang 

1) Sejarah singkat berdirinya Madrasah 

Aliyah Negeri Tanah Bumbu. 

2) Identitas Sekolah. 

3) Visi Misi dan tujuan Madrasah Aliyah 

Negeri Tanah Bumbu. 

4) Priodesasi Kepemimpinan  Madrasah 

Aliyah Negeri Tanah Bumbu 

5) Keadaan Sarana dan Prasarana 

6) Perkembangan Jumlah Siswa 

7) Kegiatan Intra Kurikuler dan Ekstra 

Kurikuler. 

Guru 
observasi, dan 

dokumentasi 

 
 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam kegiatan teknik pengolahan data ini, penulis akan menggunakan 

beberapa teknik, yaitu:  

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh 

kesimpulan akhir di verifikasi.  
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b. Penyajian data 

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang 

telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan 

label atau lainnya
4
. 

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih 

dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.
5
 

2. Analisis Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif yaitu menyelidiki objek yang nyata dan kemudian disajikan serta 

dianalisis kemudian sampai pada kesimpulan. 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus 

kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum. 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi ke lokasi penelitian. 

b. Membuat proposal skripsi. 

c. Berkonsultasi dengan dosen penasehat. 

d. Mengajukan proposal penelitian kepada jurusan. 

 

                                                     
4
 Imron Rosidi, Karya Tulis Ilmiah, (Surabaya:Alfina Primatama, 2011), h. 26 

5
 Ibid, h. 26 
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2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah proposal disetujui. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan pembimbing skripsi. 

c. Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pengumpulan data. 

b. Melakukan penyajian data. 

c. Melakukan analisis data. 

4. Tahap Penyusunan Laporan. 

a. Melakukan penyusunan laporan.  

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai laporan 

yang telah disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga 

disetujui. 

c. Dibawa ke sidang munaqasah untuk diuji dan dipertahankan. 
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