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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna pengertian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan 

multimode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara negatif.56 

 Untuk memindahkan data dan informasi yang akan mengungkapkan 

permasalahan penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

analisis kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan. Penelitian survey 

biasanya termasuk penelitian ini.57 

 Jenis Penelitian ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, dan berinteraksi dengan mereka. Melalui penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif, akan memperoleh pemahaman dan penafsiran 

secara mendalam mengenai makna dari kenyataan dan fakta yang relevan. 

 
56 Muri Yusuf Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: PT.Fajar Inter 

pratama Mandiri. 2017cetakan ke 4) 329. 

 
57 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: bumi aksara, 2013) 44. 
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Pertimbangan lain dipilihnya metode ini adalah fakta atau permasalahan yang 

ditemukan lebih tepat bila dipecahkan dengan metode kualitatif.58 

 penulis angkat adalah jenis penelitian lapangan (field research), yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, tujuan dalam 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah membuat penelitian secara 

sistematis, faktul, dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan daerah tempat 

penulisan melakukan penelitian.59 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 09 

Tabalong yang bertempat di Jl Mufakat, Kapar, Murung Pudak, Kabupaten 

Tabalong. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Sumber data dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari subjek dan 

objek penelitian, sehingga subjek penelitian dapat berarti orang atau apa saja yang 

menjadi sumber penelitian.60 

 Karena penelitian yang diangkat berupa penelitian dengan pendekatan 

kualitatif maka sumber data utama penelitian ini, kata-kata dan tindakan untuk 

mendeskripsikan subjek dan objek penelitian, dan selebihnya lagi adalah bentuk 

data tambahan seperti dokumentasi. 

 
58 LexyJ.Moleng, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) 30. 

 
59 Sumadi suryabrata, Metodologi penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 75. 

 
60 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 75. 
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1. Subjek Penelitian 

Subjek utama penelitian dalam sebuah penelitian ini adalah Guru MTs 

Negeri 09 Tabalong. 

2. Objek penelitian 

3. Objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah peran guru pendidikan 

agama islam dalam membina akhlak di MTs Negeri 09 tabalong, di 

kecamatan murung pudak, kabupaten tabalong. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: 

a. Data Pokok 

Data tentang peran guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak di 

MTs Negeri 09 Tabalong Kecamatan Murung pudak Kabupaten Tabalong yang 

meliputi: 

1) Peran seorang guru dalam membina akhlak kepada siswa 

2) Metode apa yang tepat untuk membina akhlak pada siswa 

3) Evaluasi terhadap pembinaan akhlak pada anak, yaitu penilaian 

terhadap perkembangan akhlak pada siswa 

b. Data Penunjang 

Data yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian di MTs 

Negeri 09 Tabalong Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, seperti latar 
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belakang guru, sarana dan prasarana, keadaan peserta didik, dan kondisi lingkungan 

sekolah yang akan diteliti. 

2. Sumber Data 

sumber data penelitian: 

a. Informan, yaitu kepala sekolah, dan guru di MTs Negeri 09 

Tabalong Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. 

b. Responden, Siswa MTs Negeri 09 Tabalong, Kecamatan Murung 

Pudak Kabupaten Tabalong 

c. Informasi Tambahan, yaitu Dokumen catatan rekaman atau arsip 

yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai 

fenomena yang diteliti.61 Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang 

diamati dengan sistematis dan memaknai suatu peristiwa yang telah diamati.62 

 
61 Sutrisno Hadi, metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) 151 

 
62 Ni’matuzahroh & Susanti Prasetyanigrum, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam 

Psikologi, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2008)  2. 
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Teknik ini dilakukan untuk mengamati secara langsung atau terfokus di lokasi 

penelitian untuk memperoleh data tentang bagaimana peran guru pendidikan agama 

islam dalam membina akhlak siswa dan faktor pendukung dan penghambat peran 

guru Pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa di MTS Negeri 09 

tabalong. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah cara yang digunakan dalam menghimpun bahanbahan 

keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, 

berhadapan muka dan dengan arah yang telah ditentukan.63 Dalam hal melakukan 

wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, 

maka pengumpul data atau peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape 

recorder, atau alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar. Wawancara dapat dilakukan baik melalui tatap muka (face to face) 

maupun melalui telepon.64 Dalam hal ini pewawancara (interview) melakukan 

wawancara langsung dengan terwawancara (informan) yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam. Wawancara digunakan untuk mengetahui 

peran guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak siswa MTS Negeri 09 

Tabalong, kepala sekolah, maupun informasi yang dianggap perlu dalam 

wawancara. 

3. Dokumentasi 

 
63 Effi Aswita Lubis, Metode Penelitian Pendidikan, (Medan: Unimed Press, 2012) 43 

 
64 Rukaesih dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015) 148-153 
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 Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen 

atau file (catatan konvensional maupun elektronik).65 Studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.66 Adapun dokumen yang peneliti ingin dapatkan dalam 

penelitian ini mencakup profil madrasah, sejarah madrasah, data guru, struktur 

organisasi madrasah, data siswa  MTS 09 Tabalong, photo-photo, tata tertib 

madrasah, dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi penguat dan pelengkap 

data hasil wawancara dan observasi yang dibutuhkan. 

Informasi lebih lanjut tentang pengumpulan data dan ringkasan data dapat 

ditemukan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data TPD 

1 Data Pokok 

Data lain tentang perkembangan 

moral bagi siswa: 

a. Peran seorang guru dalam 

membina akhlak terhadap 

siswa 

b. Metode yang tepat untuk 

membina akhlak kepada 

siswa 

c. Evaluasi terhadap pembinaan 

akhlak pada siswa 

 kepala sekolah 

dan guru MTs 

Negeri 09 

Tabalong 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

2 Data tentang rangkuman tempat 

penelitian: 

a. Rangkuman umum tentang 

lokasi penelitian 

b. Riwayat guru 

c. Sarana dan prasarana 

d. status siswa 

 Wawancara dan 

Observasi 

 
65 Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis, (Jakarta: Indeks, 2009) 104 

 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2011) 329 
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e. Suasana sekolah merupakan 

beberapa data pada elemen 

pendukung 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data 

bersamaan dengan proses pengumpulan data, saat melakukan pengolahan data 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yakni: 

1. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan pengisian data, 

keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian jawaban satu sama 

lain, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data. Teknik ini digunakan 

untuk melakukan perbaikan atau pengoreksian terhadap data yang sudah 

dikumpulkan. 

2. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data menurut jenisnya, sehingga data 

tidak tercampur dengan data yang lain guna mempermudah penyajian data. 

3. Interpretasi, yaitu menafsirkan dan mengklarifikasikan data yang telah 

terkumpul ke bentuk uraian-uraian serta memperjelasnya tanpa merubah 

maksud dari data semula.67 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan diperlukan teknik analisis 

data yang merupakan upaya dilakukan untuk mengklasifikasikan dan 

 
67 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 92 
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mengelompokkan data. Dengan ini, pokok permasalahan yang dibahas dapat 

digambarkan dengan jelas dan akan terlihat keterkaitan antara data yang satu 

dengan data yang lainnya. Analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan 

Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.68 

1. Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan memindah data mentah kedalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dikelola.69 

2. Penyajian data, merupakan proses penyajian data dalam bentuk uraian 

singkat agar dapat menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan 

sehingga data yang disajikan akan lebih sederhana tanpa mengurangi 

isinya.70 

3. Kesimpulan atau verifikasi, merupakan upaya untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab 

akibat yang telah dikumpulkan, dari hasil interpretasi tersebut kemudian 

digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi sehingga dapat dilihat kenyataan atau fakta konkret di 

lapangan.71 

 
68 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2012) 147. 

 
69 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2012) 148. 

 
70 Sandu Siyato dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015) 122-123. 
71 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yauasan Fakultas Psikologi UGM, 

2003) 43. 
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 Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana memberikan 

gambaran mengenai Peran guru pendidikan agama islam dalam membina akhlak 

siswa madrasah tsanawiyah negeri 09 tabalong. 

 

H. Prosedur Penelitian 

 Dalam proses penelitian dan penyusunan proposal ini, penulis menempuh 

beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan, meliputi: 

a. Penjajakan atau observasi awal ke lokasi sekolah 

b. Berbicara dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

c. Mengajukan proposal skripsi ke Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan meminta izin judul. 

2. Tahap persiapan, yang meliputi: 

a. Melaksanakan proposal seminar yang diterima. 

b. Menyerahkan penelitian ke universitas dengan menyerahkannya ke 

Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. 

c. Merancang alat untuk mengumpulkan data untuk melakukan penelitian 

lapangan. 

3. Tahap implementasi, yang meliputi : 

a. Menghubungi informan, melakukan kunjungan, dan melakukan observasi 

dan wawancara. 

b. Pengumpulan data. 

c. Pembentukan dan analisis data. 
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4. Tahap penyusunan laporan, khususnya: 

a. pastikan laporannya komprehensif. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing bagaimana laporan yang telah kita 

susun untuk dikoreksi serta diperbaiki. 

c. Hasil dari penelitian diperbanyak dan siap untuk diujikan di sidang 

munaqasah.  

  




