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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu hal yang pokok dan penting dalam 

melaksanakan penelitian agar hasil yang dilakukan benar-benar valid dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, dengan metode yang baik dan 

sesuai akan memungkinkan tercapainya tujuan penelitian. Menurut Arikunto 

(2002), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Baik itu berupa 

wawancara (interview), angket, pengamatan (observasi), tes, maupun yang 

berbentuk dokumentasi.
1
 Penelitian dalam hal ini pada hakikatnya merupakan 

salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik digunakan untuk keperluan 

mengumpulkan data atau mengambil kesimpulan atas gejala-gejala tertentu 

dalam gejala empirik.
2
 Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 

sampai penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan dan diselesaikan.  

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan metode 

penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian dengan 

menggunakan teknik dan alat-alat tertentu sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.  

  

                                                           
1
 Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 136. 

2
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 9. 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Sedangkan pengertian kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
3
 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang 

bersifat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan 

menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati dan data tersebut bersifat pernyataan.  

Menurut moleong pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan pertama, menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi.
4
 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Lembaga Madrasah 

Aliyah Negeri Srono kelas XI yang terletak di Jalan Raya Srono No. 3 Desa 

Secawan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Alasan dipilihnya 

                                                           
3
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.  

4
Ibid., 9-10. 
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sekolah ini menjadi tempat penelitian karena MAN Srono merupakan 

Madrasah yang berada dalam naungan lembaga Islami yang satu-satunya 

Sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Srono tersebut. Sesuai 

dengan visi dan misi yang ada di sekolah tersebut madrasah ini mencetak 

menjadi siswa yang lebih aktif dan unggul dalam hal agama maupun non 

agama. Akan tetapi tidak semua siswa disini menyukai mata pelajaran agama 

islam secara keseluruhan, melainkan guru disini harus pintar dan kreatif untuk 

menerapkan berbagai strategi pembelajaran supaya proses pembelajaran bisa 

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. 

Sehingga peneliti  tertarik meneliti di MAN Srono Banyuwangi. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif kata-kata dan deskripsi tindakan orang-

orang yang diamati merupakan sumber data yang valid dan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka diperlukan penentuan informan 

yang tepat dan respresentative dalam menguraikan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, tekhnik dalam pengambilan sampel yang 

digunakan adalah sampel bertujuan (purposive sampling). Yaitu tekhnik 

penentuan ini ialah dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan 

penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah 

orang yang ahli makanan.
5
 

                                                           
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85. 
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Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan 

didasarkan atau strate, random, atau daerah. Tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Tekhnik ini biasa dilakukan karena beberapa pertimbangan, 

misalnya alas an keterbatasam waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak dapat 

mengambil sampel yang besar dan jenuh.  

Subyek yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah pihak yang 

terdiri dari informan. hal itu dilakukan karena para informan dapat 

memberikan informasi atas keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan 

peneliti. Adapun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah MAN Srono 

2. Waka Kurikulum 

3. Guru Mata Pelajaran Fiqih 

4. Tata Usaha 

5. Siswa 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
6
 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 224.  
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengetahui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan seiring dengan berbagai alat yang canggih, sehingga 

benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat 

jauh (benda luar angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Sedangkan 

menurut margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  

Adapun data yang diperoleh dengan metode observasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Lokasi Atau Tempat MAN Srono  

b. Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik di MAN Srono 

c. Sarana dan Prasarana yang Ada di MAN Srono 

2. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
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pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
7
 

Dari permasalahan diatas dapat diambil pengertian bahwa 

interview merupakan kegiatan Tanya jawab yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi atau data yang relevan secara langsung dengan 

melakaukan pertanyaan kepada terwawancara. 

Pada penelitian ini digunakan metode wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap, melainkan hanya beberapa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
8
 

Ditinjau dari pelaksanaannya, interview dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

a. Interview bebas (inguided interview), dimana pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan. 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, 138.  

8
 Ibid., 140.  
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b. Interview terpimpin (guided interview),yaitu interview yang dilakukan 

oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap 

dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. 

c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas 

dengan interview terpimpin.
9
 

Interview yang digunakan, yaitu interview bebas terpimpin. Dalam 

interview ini, peneliti memperoleh data: 

a. Pemahaman guru mata pelajaran fiqih khususnya tentang penerapan 

strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran fiqih di madrasah 

aliyah negeri srono kecamatan srono kabupaten banyuwangi.  

b. Aktivitas implementasi strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran 

fiqih di madrasah aliyah negeri srono kecamatan srono kabupaten 

banyuwangi. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumenter merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
10

 

                                                           
9
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 135.  
10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 240. 
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Sedangkan menurut Moleong dokumen adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik.
11

 

Jadi metode dokumenter adalah suatu strategi untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip, buku dan sebagainya guna menjawab atau memecahkan 

masalah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan alasan 

menggunakan metode ini adalah agar dapat membandingkan data yang 

telah ada dengan data yang akan dikumpulkan baik melalui observasi dan 

interview.  

Adapun data yang diambil dalam metode ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sejarah berdirinya Madrsah Aliyah Negeri Srono 

b. Keadaan atau data jumlah pendidik di Madrasah Aliyah Negeri Srono  

c. Keadaan siswa di Madrasah Aliyah Negeri Srono 

d. Struktur organisasi di Madrasah Aliyah Negeri Srono 

e. Denah lokasi Madrasaha Aliyah Negeri Srono 

f. Visi dan Misi di Madrasah Aliyah Negeri Srono 

E. Analisis Data 

Dalam penelitain ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, dokumen, pribadi, 

                                                           
11

 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82. 
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dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data yang digunakan 

secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan dalam penelitian.  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu data yang diperoleh (berupa kata-kata gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk statistik, melainkan 

tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka 

atau frekuensi.
12

 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data maka setelah 

memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data, 

menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan, sesuai dengan pernyataan 

Miles dan Huberman bahwa teknis analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.
13

 

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara rinci. Seperti yang telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

                                                           
12

 Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39. 
13

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 91. 
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan 

memberikan kode aspek-aspek tertentu.  

2. Penyajian Data (Data Deskripsi) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Kalau dalam penelitian kualitatif data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie card, pictogram, dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif.  

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  
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3. Penarikan Kesimpulan (Data Display) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
14

 Kesimpulan yang kredibel adalah jawaban 

atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebenarnya belum pernah ada. Temuan yang berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanyalah bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.
15

 

F. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan 

                                                           
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  252.  
15

 Ibid., 253.  
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dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi yakni dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.  

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
16

 Sedangkan triangulasi metode 

adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.
17

 

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tiga tahap 

penelitian sebagaimana pendapat Moleong yaitu: 1). Tahap pralapangan 

(Orientasi), 2). Tahap pekerjaan lapangan, 3). Tahap analisis data.
18

 

1. Tahap Pralapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal 

seperti berikut: judul penelitian, alasan penelitian, fokus penelitian, 

                                                           
16

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330.  
17

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 48. 
18

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 127. 



50 
 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian, dan metode 

yang digunakan. 

b. Pengurusan surat ijin meneliti 

Dengan surat pengantar dari ketua Program Studi, maka 

peneliti memohon izin kepada Kepala Sekolah untuk melakukan 

penelitian. Dengan demikian peneliti dapat langsung melakukan 

tahapan-tahapan penelitian setelah mendapatkan izin untuk melakukan 

penelitian di tempat tersebut. 

c. Menilai keadaan lapangan 

Penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti 

sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui 

melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat 

penelitian dilakukan. Dan di harapkan pula peneliti dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian. 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan alat-alat yang 

diperlukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran fiqih untuk kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri Srono ini, dengan cara menyusun instrumen 

dan wawancara serta dokumentasi. 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah 

melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini peneliti 
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mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa 

metode, antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisi Data 

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut 

diserahkan kepada para dosen pembimbing untuk direvisi. Berdasarkan 

masukan-masukan dari dosen pembimbing kemudian direvisi kembali 

oleh peneliti. Kegiatan ini terus dilakukan oleh peneliti sehingga 

pembimbing menyatakan hasil penelitian ini siap untuk diujikan. 

 


