
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field

research ), yaitu penelitian fakta-fakta atau keadaan yang ada di lapangan. 

Adapun lapangan yang dipilih adalah MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriftif yaitu

penelitian yang menggambarkan kondisi di lapangan dengan apa adanya. 

Dalam hal ini gambaran tentang kompetensi profesioanl guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran fiqih di MTs Al-Hikmah 

Bandar Lampung. 

B. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland seperti dikutip oleh Lexy J Meleong dalam 

bukunya “Metode Penelitian Kualitatif”, menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif sumber data yang utama digunakan adalah penelitian 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. 
1
 sumber data yang dimaksud adalah segala yang diperlukan

1
Bambang Setiyadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006) hlm. 219-220. 



 2 

berkaitan dengan penelitian, yang dapat dijadikan sebagai sumber data-data 

penelitian. 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

termasuk laboratorium. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat 

pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. 
2
 sumber-sumber 

sekunder dapat dibagi menurut penggolongan dalam sumber sekunder 

pribadi dan umum. 

1. Sumber sekunder berupa surat-surat, kitab harian, catatan biografi 

dan yang mirip dengan itu. Kebanyakan diantara sumber-sumber 

sekunder ini tidak diketahui adanya oleh peneliti, dan karena itu 

tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.  
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2. Sumber sekunder umum berupa data yang tersimpan dalam arsip 

yang biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan 

yang sama, misalnya yang dikumpulkan oleh Biro Arsip Nasional.
3
 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang 

diperoleh dari arsip sekolah. Sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu Guru fiqh, kepala sekolah dan Siswa, sedangkan sumber data 

primer yaitu Staf tata usaha. 

C. Alat Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi metode interview, 

observasi dan metode dokumentasi, untuk tokoh yang dijadikan objek penelitian 

datanya diungkap dengan metode interview, peristiwa atau kejadian tertentu 

diungkap dengan metode dokumentasi. Uraian selengkapnya mengenai keempat 

metode tersebut akan dikemukakan berikut ini : 

a. Metode Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. 
4
 Bila ditinjau dari segi jenisnya observasi itu 

ada dua macam: 

1) Observasi patisipan, yakni pada saat pengamatan penulis terlibat 

langsung dalam kegiatan yang diobsevasikan. 

2) Observasi non partisipan, jika unsur partisipan sama sekali tidak 

terdapat di dalamnya. 
5
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan, karena 

peneliti ketika mengadakan observasi, penulis ikut dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan orang-orang yang diobservasi. 

Pengamatan langsung akan memperoleh data yang obyektif dan akurat 

sebagai bukti atau fakta penelitian yang cukup kuat. 

Adapun hal-hal yang diobservasikan adalah kompetensi profesional guru 

fiqh dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTs Al-Hikmah Bandar 

Lampung 

b. Metode Interview  

Interview adalah suatu proses tanya jawab, lisan di mana dua orang atau 

lebih bercakap-cakap secara fisik yang dapat melihat muka orang lain, dengan 

mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. 
6
 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapatlah diambil suatu pengertian 

bahwa yang dimaksud interview adalah proses pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung kepada orang yang hendak dimintai 

keterangan. 

Jenis interview yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin, yaitu suatu interview yang berpatokan pada daftar pertanyaan 

yang telah disajikan dimana responden bebas menjawab. Penulis menggunakan 

metode ini untuk menanyakan kepada guru fiqh dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung 
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c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak 

tentang fakta-fakta yang dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil 

penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat kedudukannya. 
7
 

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan adalah dokumen yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian antara lain sejarah singkat berdirinya MTs 

Al-Hikmah Bandar Lampung, keadaan sarana dan prasarana, keadaan peserta 

didik dan guru, struktur organisasi, jumlah guru dan jumlah siswa, letak geografis, 

Kalender Pendidikan. 

D. Metode Analisis Data  

dalam pengelolaan data yang akan diolah adalah hal-hal yang tercantum 

dan terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil wawancar/pengamatan. Hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif data yang 

dihasilkan berupa kata-kata, kalimat, gabar/simbol, dalam mengelola data melalui 

tiga tahap, yaitu sebagai berikut : 

1. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya  cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses 

penyederhanaan dan pengkatagorian data. Proses ini merupakan upaya 

penemuan tema dan pembentukan konsep. Hasil dari proses ini adalah tema-

tema, konsep-konsep, dan berbagai hal mengenai hal-hal yang serupa maupun 

bertentangan. 
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2. Display Data ( Penyajian Data ) 

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan 

data. Proses ini dilakukan untuk memudahkan penelitian dalam 

mengkonstruksikan data dalam sebuah gambaran sosial yang utuh, selain itu 

untuk memeriksa sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. 

 

 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakn masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal di dukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan 

adalah “ upaya mengkonstruksi dan menafsirkan data untuk menggambarkan 

secara mendalam dan untuk mengenai masalah yang diteliti. 
8
 

Setelah data diolah, maka langsung selanjutnya adalah dianalisis dengan 

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta/ peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Jadi 

dengan cara menganalisis dengan menggunakan metode berpikir indukrif 
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adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang 

bersifat umum dan diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang 

objektif dan sesuai dengan maksud dari tujuan penelitian.  

 

 




