
36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, khususnya 

metode yang bergantung pada postpositivisme atau cara berpikir enterpretif 

yang digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, di mana seorang 

peneliti adalah instrumen kunci, prosedur pengumpulan informasi dilakukan 

dengan triangulasi (persepsi observasi, wawancara, dokumentasi) data yang 

akan di peroleh adalah data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau 

subjektif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, 

keunikan, membangun kekhasan dan menemukan hipotesis.1 

Jadi dalam penelitian ini adalah dengan cara lapangan atau studi kasus 

(field research) adalah menggali data melalui cara observasi 

kelapangan,wawancara dengan para narasumber. Menurut Bogdan da Taylor 

bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan,tulisan dan perlaku orang-orang 

yang diamati. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mencakup tentang keseluruhan dari sumber 

informasi yang di berikan oleh guru agama dan walikelas 5 dan 6 mengenai 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  ( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017),  hlm  10. 
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bimbingan dan penyuluhan Islam yang diterapkan di SDIT Babul Jannah 

Loktabat tara Banjarbaru. 

C. Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah  

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan di SDIT Babul Jannah 

Loktabat Utara Kota Banjarbaru? 

2. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan Islam di SDIT Babul 

Jannah Loktabat Utara Kota Banjarbaru? 

D. Lokasi Penelitan 

SDIT Babul Jannah, jalan Megaria, kelurahan Loktabat Utara, 

Kecamatan Banjarbaru Utara. 

E. Data dan Sumber Data 

a. Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer yaitu data pokok yang akan menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam perumusan masalah tersebut, yaitu : 

Apa saja metode bimbingan dan penyuluhan Islam di SDIT Babul 

Jannah Loktabat Utara Kota Banjarbaru? 

Bagaimana dilaksanakannya aktivitas bimbingan dan penyuluhan Islam 

di SDIT Babul Jannah Loktbat Utara Kota Banjarbaru? 

2. Data Sekunder adalah data penunjang yang digunakan untuk 

melengkapi data primer yang dikemukakan dalam gambaran penelitian. 

Data yang diperoleh berupa arsip atau dokumentasi kegiatan di SDIT 

Babul Jannah Loktabat Utara Kota Banjarbaru. 
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b. Sumber Data 

Untuk menggali data-data yang diperlukan alam penelitian ini bersumber 

kepada : 

a) Responden, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan menjadi subyek 

penelitian yaitu guru agama dan walikelas 5 dan 6 SDIT Babul Jannah 

Loktabat Utara Kota Banjarbaru 

b) Informan, yaitu guru agama dan walikelas 5 dan 6 SDIT Babul Jannah 

Loktabat Utara Kota Banjarbaru 

c) Dokumentasi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan permasalahan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitan ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Observasi, adalah suatu cara menggali data melalui pengamatan langsung 

pada objek penelitian,dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan 

dan penelitian terhadap perilaku subjek dan objek yang berkenaan dengan 

proses akivitas bimbingan dan penyuluhan Islam di SDIT Babul Jannah 

Loktabat Utara Kota Banjarbaru. 

b. Wawancara adalah penulis akan megadakan tanya jawab langsung kepada 

responden dan informan untu menggali data melalui dokumen-dokumen, 

yang berkaitan dengan data tentang gambaran umum lokasi peneltian. 
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G. Analisis Data 

Data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara deskirptif kualitatif, yaitu 

berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran tentang data yang 

ditemukan di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan 

menggunakan metode deskriptif interpreatif yaitu data yang sudah disajikan 

kemudian ditafsirkan dengan menggunakan pendapat berdasarkan pengetahuan 

penulis miliki, sepanjang tidak bertentangan degan keadaan lapangan. 

 

  


