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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data 

yang diperlukan mengenai Kegiatan kokurikuler di MAN 2 Model Banjarmasin.
33

 

 Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (Field Reseach) yakni 

penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data yang berkelanaan 

dengan pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Adapun pendekatan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan metode penelitian atau 

pengamatan terbuka (participant observation).
34

 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah 1 guru dari tiap mata pelajaran PAIS yang 

telah ditentukan di sekolah MAN 2 Model Banjarmasin. Adapun Objek penelitian 

ini adalah Kegiatan kokurikuler yang diberikan oleh guru. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang  digali  dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data pokok mengenai  kegiatan kokurikuler pada mata pelajaran PAIS. 

1) Pengetahuan guru mengenai tata cara pelaksnaan kokurikuler 

2) Data tentang pelaksanaan kegiatan kokurikuler mata  pelajaran 

PAIS di MAN 2 Model Banjarmasin yang terdiri dari: 

a) Cara pelaksanaan kegiatan kokurikuler 

b) Bentuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler 

c) Jenis kegiatan kokurikuler 

b. Data tentang hal-hal yang mempengaruhi kegiatan kokurikuler pada 

mata pelajaran PAIS, yang meliputi: 

1) Peranan guru 

2) Peranan siswa 

3) Pengaruh sarana prasarana 

4) Pengaruh lingkungan 

c. Data Sekunder adalah data penunjang seperti gambaran umum lokasi 

Penelitian, sejarah berdirinya MAN 2 Model Banjarmasin jumlah 

siswa, guru staf TU, keadaan kelas dan gedung, serta sarana dan 

fasilitas lainnya yang dimiliki oleh sekolah tersebut.  

2. Sumber data 

 Untuk mengetahui memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui sumber data  sebagai berikut: 
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a. Responden. yaitu  1 orang guru dari tiap mata pelajaran PAIS dan 5 

orang siswa  

b. Informan, yaitu kepala Madrasah, guru-guru dan staf  TU MAN 2 

Model Banjarmasin. 

c. Dokumen, yaitu catatan-catatan atau arsip yang berhubungan dengan 

penelitian dan sejarah singkat berdirinya MAN 2 Model Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam rangka pengumpulan data di lapangan digunakan teknik 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Dengan tenkik ini penulis mengadakan pengamatan 

secara langsung gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan kegiatan 

kokurikuler mata pelajaran PAIS di MAN 2 Model Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Penulis mengadakan tanya jawab  secara langsung dengan responden dan 

informan dengan tatap muka untuk menggali data yang berkaitan dengan  

penelitian ini, baik data pokok maupun data penunjang. 

3. Dokumentasi 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian, 
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jumlah guru dan siswa, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah. Teknik ini digunakan untuk menunjang teknik wawancara yaitu dengan 

melihat dokumen-dokumen yang dianggap relaven. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data yang diperoleh 

digunakan teknik sebagai berikut: 

a) Editing, meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan 

mencetak kembali jawaban-jawaban responden yang sudah masuk. 

b) Klasifikasi, yaitu mengklasifikasi data dari hasil jawaban 

responden dan informan menurut macamnya dengan memberi 

kode-kode tertentu sehingga memudahkan penulis dalam mengolah 

data. 

c) Interpritasi Data, yaitu kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar 

dapat dilihat kejelasan makna dari data yang ada dengan 

menafsirkan data tersebut dalam bentuk uraian dan penjelasan. 

2. Metode Analisis Data 

 Jenis penelitian yang penulis laksanakan ini adalah penelitian dekriptif 

kualitatif sehingga dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif  kualitatif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa data yang 

tidak berupa angka tetapi memuatkan kepada pemecahan masalah yang aktual, 



38 

 

selanjutnya dijelaskan dan dianalisa dalam bentuk perkataan. Metode yang 

digunakan dalam analisa kualitatif adalah dengan cara berfikir. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini beberapa prosedur yang dilalui, yaitu:  

1. Tahap pendahuluan  

a. Melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian yang kemudian 

berkonsultasi dengan bapak kepala sekolah sehingga menemukan  

masalah. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memuat desain 

proposal. 

c. Mengajukan desain proposal penelitian untu mendapat 

persetujuan dan untuk kemudian di seminarkan. 

2. Tahap persiapan 

a. Seminar terhadap desain proposal yang sudah disetujui. 

b. Memohon surat perintah riset kepada dekan fakultas tarbiyah UIN 

Antasari Banjarmasin untuk disampaikan dengan pihak yang 

terkait. 

c. Menyampaikan surat riset ke lokasi penelitian. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan wawancara dan observasi kepada subjek dan objek. 
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b. Mengolah, menyusun dan menganalisa data yang diperoleh, 

dilanjutkan dengan menuangkan hasil penelitian ke dalam naskah 

laporan skripsi. 

4. Tahap menyusun laporan 

a. Menghubungi dosen pembimbing unutk berkonsultasi mengenai 

koreksi dan perbaikan. 

b. Disetujui dan diperbanyak untuk dibawa ke sidang munaqasyah 

untuk diuji dan dipertahankan. 

 

 


