
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini yang dilakukan menggunakan jenis dan pendekatan. 

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek 

penelitian dan dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga, gejala tertentu.
1
 Penelitian ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan suatu (fenomena, kejadian) dan 

melaporkan sebagaimana adanya. 

2. Metode dari Penelitia 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang 

prosedur penelitian yang mengahasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dengan menggunakan logika 

ilmiah. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan subjek dan objek penelitian sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian  

                                                 
1
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Subjek Penelitian ini adalah 1 orang komandan Polisi militer Angkatan Darat,    

1 orang kasi pelaksana pembinaan, dan 4 orang anggota Polisi Militer AD 

Mulawarman Banjarmasin. 

 

2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembinaan akhlak pada anggota Polisi Militer 

Angkatan Darat di markas DENPOM Mulawarman Banjarmasin serta faktor-faktor 

pendukung dan yang mempengaruhinya. 

 

C. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini digunakan menggunakan data, sumber data, dan taknik 

pengumpulan data. 

1. Data  

Data yang dihimpum dalam penelitian ini adalah data pokok dan data 

penunjang sebagai berikut: 

a. Data pokok, data tentang bentuk pembinaan akhlak anggota Polisi Militer 

Angkatan Darat yang laksanakan di Denpom Banjarmasin 

1) Bimbingan  

2) Kedisiplinan 

3) Keteladanan 

4) Hukuman 

 

 



b. Data penunjang, yaitu data yang mendukung terhadap data pokok yang 

berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: 

1) Sejarah berdirinya Markas Detasemen Polisi Militer Anggkatan Darat 

(DENPOM) Mulawarman Banjarmasin. 

2) Keadaan Komandan satuan PM-AD, keadaan Anggota PM-AD, dan 

Tata usaha. 

3) Sarana dan Prasarana.  

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu 4 orang anggota Polisi Militer Angkatan Darat di 

DENPOM Mulawarman Banjarmasin yang dijadikan tempat penelitian 

b. Informan, yaitu 1 orang Komandan satuan Polisi Militer AD, 1 orang 

komandan staf satuan pelaksana pembinaan (Dansatlak), dan staf tata 

usaha. 

c. Dokumen, yaitu seluruh bukti-bukti tertulis mengenai subjek dan objek 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:  

a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data yang akurat 

b. Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan percakapan 

yang diarahkan pada masalah tertentu, ini merupakan proses tanya 



jawab (lisan) dimana dua orang atau lebih brhadap-hadapan secara fisik. 

Dengan teknik penulis mengadakan dialog secara langsung dengan 

responden. 

c. Dokumentasi, mengenai gambaran umum lokasi penelitian melalui 

dokumentasi yang meliputi keadaan komandan satuan PMAD, staf 

pelaksan pembinaan, keaadaan anggota PMAD, staf tata usaha dan 

sarana dan prasarana.  

 

Untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan data 

dapat dilihat pada matriks betrikut ini. 

 

TABEL 3.1 MATRIKS, DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN 

DATA 

 

No Data  Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Data pokok 

a. Data tentang pembinaan 

akhlak anggota Polisi 

Militer mulawarman 

banjarmasin  

1) Bimbingan  

 

 

 

2) Kedisiplinan 

 

3) Keteladanan 

 

 

 

 

DanSatlak, 

Anggota PM 

 

 

 

 

DanSatlak, 

Anggota PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara/ 

Observasi 

 

 

 

 

Wawancara/ 

Observasi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4) hukuman 

 

b. Data tentang faktor yang 

mendukung dan 

menghambat dalam 

pembinaan akhlak pada 

angggota polisi militer 

meliputi: 

1) latar belakang 

pendidikan 

2) penguasaan materi dan 

metode 

3) situasi lingkungan 

 

 

 

Data penunjang, yaitu data 

yang berhubungan dengan 

gambaran umum lokasi 

penelitian meliputi: 

a. sejarah berdirinya markas 

Dentasemen Polisi 

Militer Mulawarman 

Banjarmasin 

b. keadaan anggota PM-AD, 

staf2 tugas, dan tata 

usaha 

c. sarana dan prasarana  

 

DanSatlak, 

Anggota  PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandan PM/ 

Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staf  Tata Usaha 

 

Wawancara/ 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara/ 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen 

 

  

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data. 

1. Teknik Pengolahan Data. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan beberapa teknik pengolahan data 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu:  



a. Editing, yaitu mencek kembali data yang sudah terkumpul sehingga hasil 

yang diperoleh benar-benar shaheh. 

b. Klasifikasi, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan jenisnya 

c. Interprestasi, memberi penjelasan data yang terkumpul dan menguraikan 

dalam bentuk diskriftif selanjutnya dianalisis. 

 

2. Analisis Data 

Setelah semua data diolah dan disajikan secara diskriptif sesuai dengan urutan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode 

deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang 

bersifat khusus berdasarkan penelitian yang ditemukan dilapangan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahap pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1.  Tahap pendahuluan  

a. Penjajakan ke lokasi penelitian 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

c. Mengajukan proposal penelitian 

2.  Tahap pesiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi 

b. Meminta surat reset dari bapak dekan fakultas tarbiyah dan keguruan 

untuk kelancaran pelaksanaan penelitian. 

c. Menyampaikan surat reset kepada pihak bersangkutan 



d. Mempersiapkan kelengkapan penelitian 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Menghubungi instansi yang terkait guna menyampaikan diadakannya 

suatu penelitian. 

b. Mengumpulkan data 

c. Mengolah dan melakukan analisis data 

d. Menarik kesimpulan 

4. Tahap penyusunan laporan 

a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan 

penulisan laporan hasil penelitian  

b. Membuat laporan hasil penelitian kedalam Skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan Antasari Banjarmasin.  

  

 

 


