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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan 

pada analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

konteks natural atau wajar. Penelitian demikian yaitu manusia sebagai instrumen 

penelitian karena lebih mampu menyesuaikan pada situasi tertentu, dapat membangun 

dari suasana yang tak terkatakan, juga sesuai dengan menerapkan metode, yaitu 

interview dan observasi.1 

Dalam penelitian kualitatif ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana 

penggunaan media sosial dalam pembelajaran fiqih  secara daring di kelas XI MAN 3 

Banjarmasin. 

                                                           
1Noeng, Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Edisi Revisi III, Rakesarasin, 

1995), h. 162. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah 2 orang guru pengajar fiqih dan 20 

orang peserta didik kelas XI MAN 3 Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah penggunaan media sosial dalam 

pembelajaran fiqih secara daring di kelas XI MAN 3 Banjarmasin serta faktor 

yang mempengaruhinya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data  merupakan  suatu  keterangan  yang  nyata  dan  benar  baik  yang 

berupa   fakta   maupun   angka.   Data   dalam   penelitian   merupakan   bahan 

keterangan sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data 

yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yakni data pokok dan data 

penunjang. 

a. Data Pokok 

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil observasi 

dan wawancara kepada responden. Data-data yang digali adalah: 

1) Penggunaan media sosial dalam pembelajaran fiqih secara daring di 

kelas XI MAN 3 Banjarmasin. 
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2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial dalam 

pembelajaran fiqih secara daring di kelas XI MAN 3 Banjarmasin. 

b. Data Penunjang 

Adapun yang menjadi data penunjang bagi penelitian ini berupa data 

dokumentasi dan hasil wawancara, meliputi: 

1) Sejarah berdirinya MAN 3 Banjarmasin. 

2) Data tentang sarana penunjang pendidikan di MAN 3 Banjarmasin. 

3) Data tentang siswa siswi dan tenaga pengajar khususnya guru mata 

pelajaran fiqih di MAN 3 Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu guru pengajar fiqih serta siswa siswi kelas XI MAN 3 

Banjarmasin yang diambil 20 orang. 

b. Informan, yaitu kepala sekolah MAN 3 Banjarmasin. 

c. Dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

subyek dan obyek penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.2 

Penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini, peneliti langsung turun kelapangan melihat bagaimana guru 

pengajar fiqih menggunakan media audio visual dalam pembelajaran fiqih 

secara daring serta kendala apa yang ditemui dalam menggunakan media 

audio visual secara daring dalam pembelajaran fiqih. 

2. Wawancara 

Menurut Julia Branen dalam Sutrisno Hadi, interview dipandang sebagai 

metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.3 

Wawancara secara mendalam yaitu pertemuan langsung secara berulang-ulang 

antara peneliti dan informan. Dalam melakukan wawancara peneliti 

menggunakan interview yang berisi panduan wawancara dan menggunakan 

alat perekam. Wawancara ini sebagai pendukung dari teknik observasi, peneliti 

                                                           
2Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian (Satu Pendekatan Praktis), (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), h. 131. 

 
3Sutrisno, Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi 

UGM Andi Offset), 1993, h. 80. 
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melakukan wawancara kepada guru pengajar fiqih dan siswa siswi MAN 3 

Banjarmasin guna memperoleh data atau informasi yang lebih terperinci. 

3. Dokumentasi 

Penelitian ini memanfaatkan data yang berbentuk dokumen tertulis seperti; 

buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Hasil penelitian dari 

observasi maupun wawancara akan lebih dipercaya kalau didukung oleh 

sejarah dan foto-foto atau karya tulis akademik. Dokumentasi ini untuk 

memperoleh data yang diperlukan, diantaranya menggali data tentang keadaan 

tenaga kerja pengajar, dan administrasi, jumlah siswa yang ada di MAN 3 

Banjarmasin. 

Untuk memperjelas perincian data, sumber data dan teknik pengumpulan data 

dapat dilihat pada matriks berikut ini: 

Tabel I 

No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

1 Data Pokok 

a. Penggunaan media audio 

visual 

b. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Guru Pengajar Fiqih 

dan Siswa Siswi 

Observasi dan 

Wawancara 
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penggunaan media audio  

visual 

2 Data Penunjang 

a. Sejarah MAN 3 

Banjarmasin. 

b. Data tentang sarana 

penunjang. 

c. Data tentang siswa siswi 

dan tenaga pengajar 

khususnya guru mata 

pelajaran 

Kepala Sekolah, 

Tata Usaha dan 

Guru Fiqih 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian diadakan dengan tujuan untuk  menjawab  pertanyaan dari 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu penelitian untuk 

mengungkapkan sebuah fenomena tertentu atau untuk mengambil hasil 

penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diinginkan untuk penelitian 

tersebut, maka yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan pengolahan data 

dan analisis data. Pengolahan data dapat dilakukan setelah semua data 

terkumpul. Ada beberapa teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu: 
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a. Koleksi data, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data pokok maupun penunjang melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Editing, yaitu pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan. Hal ini  

dilakukan  dengan  mencatat  kembali  data  yang  telah  terkumpul untuk 

mengetahui kelengkapan data dan mudah dipahami. 

c. Pengklasifikasian  data,  yaitu  dengan  pengkatogorian  jawaban responden 

dan informan menurut macam dan bentuknya yang sesuai dengan data 

yang diperoleh 

d. Interpretasi, yaitu data yang telah diperoleh selanjutnya diberikan 

penjelasan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang kemudian 

dilakukan analisis data.4 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang fokus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan orang lain.5 

                                                           
4Darmalaksana, Wahyudin, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan., 

(Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati), 2020, h. 3. 

 
5Noong, Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 

h. 6. 
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Menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

diskriptif yaitu dengan cara mendiskripsikan dan menginterprestasikan apa 

yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. 

Dan juga data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka. 

Adapun langkah-langkah analisis yang peneliti lakukan selama 

dilapangan adalah: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.6 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 

peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli melalui 

diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat 

memfokuskan penemuan terhadap hal-hal yang pokok yang mempunyai 

nilai dan pengembangan teori yang signifikan. 

 

 

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 62. 
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b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah meyajikan 

data sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat semakin mudah 

dipahami. Miles and Huberman dalam Sugiono melakukan display data 

selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network 

dan chart. Namun paling  sering  digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi atau menarik kesimpulan 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

kesimpulan pertama yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

bisa berubah apabila telah ditemukan lagi bukti-bukti yang mendukung 

terhadap pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pertama 

sesuai dan didukung oleh bukti-bukti yang konsisten tidak ada perubahan 

atau penambahan maka kesimpulan itu kredibel.7 Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif bisa dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek 

yang  masih transparan atau gelap dan ketika setelah diteliti menjadi jelas. 

Data display yang telah didukung oleh data-data yang mantap maka dapat 

dijadikan kesimpulan yang kredibel, sehingga data-data yang sudah 

terkumpul akan menjadikan data tersebut sesuai dengan hasil yang telah 

dilakukan. 

                                                           
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kulitatif…, h. 99. 
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui beberapa tahapan 

yang penulis tempuh, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Konsul dengan dosen pembimbing 

b. Penjajakan awal ke lokasi penelitian. 

c. Membuat desain proposal penelitian. 

d. Mengajukan proposal penelitian kepada pembimbing untuk dikoreksi. 

e. Mengajukan proposal kepada Biro Skripsi Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

sekaligus memohon persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Seminar proposal. 

b. Memohon surat pengantar riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah. 

c. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait. 

d. Membuat instrumen pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan. 

b. Melaksanakan instrumen pengumpulan data (IPD). 

c. Melakukan observasi untuk menggali data-data penunjang. 

d. Mengumpulkan data yang berbentuk dokumentasi dan menyajikannya. 
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e. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. 

f. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran 

dari dosen pembimbing. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Dalam tahap ini penulis menyusun laporan hasil penelitian 

berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan, kemudian diserahkan 

kepada pembimbing serta berkonsultasi untuk diperbaiki dan dikoreksi 

dan selanjutnya disetujui. Setelah itu diperbanyak untuk diajukan dalam 

munaqasyah skripsi untuk diuji dan dipertahankan. 

 

 

 

 

 

 

  


