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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian  ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, yakni 

memaparkan seluruh kejadian dan gejala-gejala yang muncul pada saat penelitian 

berlangsung. 

 

B. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah para guru yang menyampaikan agama Islam 

dan para siswa kelas VII. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam 

penelitian ini adalah beberapa orang guru yang bukan mengajar materi fikih, 

aqidah dan akhlak dan siswa yang tidak mengikuti materi tersebut dalam 

program belajar mengajar Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Belitung 

darat Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian  

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah metode komunikasi 

materi pokok agama Islam dan respon siswa terhadap metode komunikasi 



38 
 

materi pokok agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Belitung 

Darat Banjarmasin. 

3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Inayatuththalibin, Jl. Belitung darat Kelurahan Kuin cerucuk 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok dalam penelitian ini yang terdiri dari data: 

a. Bagaimana metode komunikasi materi pokok agama Islam pada siswa 

Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Belitung Darat Banjarmasin.  

b. Bagaimana respon siswa Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Belitung 

Darat Banjarmasin terhadap metode komunikasi materi pokok agama Islam. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah para data penunjang atau perlengkap dari data 

pokok yaitu gambaran umum lokasi penelitian. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana dapat di proleh, adalah sumber 

data dalam penelitian ini adalah responden dan informan. 

a. Responden adalah guru yang menyampaikan materi dan siswa yang 

mengikuti pelajaran tersebut dan orang yang merespon atau menjawab 
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pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 

Mereka ini adalah guru dan siswa yang berada di Madrasah Tsanawiyah 

Inayatuththalibin Banjarmasin. 

b. Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan penelitian, baik itu 

pertanyaan tertulis maupun  lisan untuk melengkapi data-data pokok yang di 

dapat dari responden. Mereka adalah guru yang bukan mengajar materi 

tersebut, kepala sekolah dan guru yang berada di lingkungan sekolah 

Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yaitu, pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati  dan 

mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan tinjauan langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data dan 

informasi, yakni bagaimana metode komunikasi materi pokok agama Islam 

pada siswa Madrasah Tsanawiyah Inayatuthtalibin Banjarmasin. Dan mengenai 

kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran agama Islam. 

2. Wawancara 

Penelitian melakukan tanya jawab secara langsung dengan orang-orang 

yang terlibat sebagai guru agama dan guru umum di Madrasah Tsanawiyah 

Inayatuththalibin Belitung Darat Banjarmasin maupun siswanya, dengan tujuan 

mendapat keterangan secara jelas berupa metode komunikasi materi pokok 
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agama Islam dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Tanya jawab ini tidak hanya dilibatkan kepada 

guru saja, tetapi kepada siswa cross cek. Sedangkan teknik wawanacara yang 

digunakan adalah wawancara semistruktur yakni campuran antara wawancara 

berstruktur dan tidak berstruktur. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

kebebasan kepada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan 

namun  tetap terarah pada masalah yang diangkat.  

3. Dokumentasi 

Proses pengumpulan dan pengambilan data yang berdasarkan tulisan-

tulisan berbentuk catatan, buku, dokumentasi ataupun arsip-arsip milik 

Madrasah Tsanawiyah Inayatuththalibin Belitung Darat Banjarmasin, ataupun 

tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahasa penelitian. 

 

E. Analisis Data 

Pada fase ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui proses pengumpulan, 

penyusunan, penyajian, penganalisaan dan hasil hasil peneliti yang berwujud kata-

kata. Setelah itu peneliti berusaha untuk menganalisis data dengan menyusun kata-

kata kedalam tulisan yang lebih luas, dengan cara : 

1. Seleksi Data yaitu penulis meneliti kembali data yang sudah terkumpul agar 

diketahui kelengkapan dan kejelasanya. 
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2. Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secermat mungkin terhadap data 

yang diproleh sehingga diketahui apakah data atau bahan bisa digunakan atau 

tidak pada tahap selanjutnya. 

3. Interprestasi Data, yaitu merupakan penafsiran atau alasan data menjadi jelas. 

Dan menyimpulkan data, baik masing-masing masalah atauuntuk kesluruhan 

masalah yang diteliti.
1
 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Melakukan observasi awal ke lokasi yang akan diteliti 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan 

sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

c. Membuat desain proposal penelitian 

d. Mengajukan proposal ke jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

IAIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahapan Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi setelah disetujui 

b. Memohon surat pengantar riset dari IAIN Antasari Banjarmasin  

                                                             
1
Sanfiah Faisal, Format-format  Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 

h.34. 
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c. Manyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait 

d. Membuat Instrument pengumpulan data (IPD) untuk penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data yang diproleh 

c. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen 

pembimbing 

4. Tahap Pelaporan 

a. Menyusun hasil penelitian dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

untuk meminta persetujuan 

b. Memperbanyak naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing, kemudian 

siap untuk diuji dan dipertahankan di depan tim penguji pada saat 

munaqasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


