
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode merupakan suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, 

sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian penyelidikan, dan percobaan 

secara alamiyah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta –fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan 

menaikan tingkat ilmu secara teknologi.1
  

Menurut Mardalis Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang 

sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan 

dalam proses penelitian.2 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis 

untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.  

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang 

memiliki standar, sistematis dan logis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fukus penelitian. Metode 

kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif 
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berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bahkan angka-angka.3 

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang implemantasi manajeman kelas di 

MTs Darur Ridho Al-Irsyad Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitin kualitataif, penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada obyek yang alami.4 Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara 

alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya.5 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.6 Menurut Fuchan penelitian 

deskriptif adalah” penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

status suatu gejala saat penelitian dilakukan.7 Dengan pendekatan deskriptif, analisis 

data yang diperoleh ( berupa kata-kata, gambar atau prilaku), dan tidak dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan 

atau pengambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian 

                                                           
3
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 
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naratif.8 Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti 

dalam membuat interprestasi dapat dihindarkan.  

 

B. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini, menurut Suharsimi Arikunto 

adalah subjek dari mana data diperoleh.9 Sedangkan menurut Lofland, yang dikutip 

oleh Moeleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.10 

Adapun sumber data terdiri atas dua macam yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan 

data kepada pengumpulan data.11 Dalam penelitian ini, sumber data primer 

yang diperoleh oleh peneliti adalah: hasil wawancara dengan kepala sekolah 

MTs Darur Ridho Al-Irsyad Padang Cermin, guru dan siswa di MTs Darur 

Ridho Al-Irsyad Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.12 

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh 

langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data sekolah dan 

                                                           
8
 S,Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 39 
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berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan, seperti dokumen-

dokumen MTs Darur Ridho Al-Irsyad Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.13 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi:14 

Tabel 2 

Metode pengumpulan data (Informasi) 

No Indikator Sumber Data Metode Instrumen 

1.  Implementasi 

Manajeman kelas 

dalam 

meningkatkan 

efektivitas 

pembelajaran fiqih 

a.Kepala Sekolah  

b.Wakil kepala 

sekolah bagian 

kurikulum 

c.Guru dan 

peserta didik 

a.Observasi 

(pengamatan)  

b.Wawancara 

mendalam  

 

a.Cheklist 

b.Pedoman 

wawancara 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi: 
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 Sugiono Sudjana Dan Ibrahim, Op, Cit., h. 16 
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 Sugiono, Op.Cit., h. 225 
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1. Observasi (pengamatan) 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.15 Dalam 

penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami konteknya. Observasi yang 

dilakukan adalah observasi terhadap subyek, prilaku subyek, selama 

wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil 

wawancara.16 

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan 

makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian 

yang diamati. Salah satu hal yang penting namun sering dilupakan dalam 

observasi adalah mengamati hal-hal yang tidak terjadi.17 

Observasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan implemantasi manajeman kelas dalam 

meningkatkan efektivitas pembelajaran fiqih di MTs Darur Ridho Al-Irsyad 

Padang Cermin. 

Berdasarkan jenisnya  observasi di bagi dua macam diantaranya: 
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 Nana Sujana Dan Ibrahim, Op. Cit., h. 16 
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 Sumadi Suryabrata, Op. Cit., h. 73 
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 Ibid., h. 215 
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a. Observasi partisipan: yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber 

data penelitian 

b. Observasi-non partisipan: yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen.18 

 

Dengan demikian observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penomena yang 

diteliti.19 Dan penelitian yang penulis gunakan adalah observasi non partisipan 

yaitu proses pengamatan dimana peneliti tidak ambil alih dalam bagian dari 

aktivitas obyek yang diteliti. Metode ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang pelaksanaan manajeman dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran fiqih di MTs Darur Ridho Al-Irsyad Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

2. Interview(wawancara) 

Metode interview atau wawancara yaitu alat pengumpul data atau 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk 

dijawab secara lisan pula.20 pedoman wawancara digunakan untuk 

meningkatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga 

menjadi daftar pengecek (check list)apakah aspek-aspek yang relevan tersebut 

telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interview harus 

memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit 
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 Sugiono, Op. Cit., h. 216 
19

 Sutrisno Hadi, Op, Cit., h. 136 
20

 Ibid., h. 236 
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dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dalam konteks aktual 

saat wawancara berlangsung.21 

Interview dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

a. Interview tak terpimpin  

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara dimana interview tidak 

sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus 

penelitian dengan orang yang diwawancarainya. 

b. Interview terpimpin  

Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan 

pokok-pokok masalah yang diteliti.  

c. Interview bebas terpimpin 

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview tak terpimpin 

dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti 

situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai 

apabila ternyata ia menyimpang.22 

 Jenis interview yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu suatu pelaksanaan interview yang dalam mengajukan 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden dikemukakan secara bebas, 

tetapi isi pertanyaa yang diajukan pada pedoman yang telah dikemukakan.  

Interview ini juga ditujukan kepada kepala sekolah dan guru fiqih untuk 

menanyakan upaya pelaksanaan manajeman kelas dalam meningkatkan 

efektivitas terhadap pembelajaran fikih di MTs Darur Ridho Al-Irsyad. 

Metode interview ini penulis gunakan sebagai metode bantu untuk mendapat 

data yang lebih akurat lagi. 
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 Bungin B, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Medika Group, 2007), h. 3 
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 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.23 Metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada 

dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
24

 

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukug untuk 

mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh 

data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.25 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.26 

Adapun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data 

mengenai keadaan MTs Darur Ridho Al-Irsyad Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran. Adapun data-data yang inggin hendak di peroleh 

dengan metode ini antara lain: 

1. Data tentang sejarah berdiri sekolah, profil sekolah, visi, misi MTs 

Darur Ridho Al-Irsyad. 

2. Data mengenai struktur organisasi, keadaan guru, keadaan peserta 

didik, sarana dan prasarana dan sebagainya.  
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 Suharsimi Arikunto, Op, Cit., h. 234 
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 Winarno Surachman, Op, Cit., h. 123 
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 Suharsimi Arikunto, Op, Cit., h. 236 
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4. Uji Keabsahan Data (Triangulasi) 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan perbedaan multi metode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda 

akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, 

triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang 

diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat 

pengumpulan dan analisis data.  

Dijelaskan oleh Deni Adriana bahwa peneliti menggunakan triangulasi 

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian.27 Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain 

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya 

data.  

Menurut Nasutiaon selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 
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 Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 330 
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bersifat reflektif.28 Denzin dalam Moleong, membedakan empat macam 

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi 

tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah untuk mencapai 

kepercayaan itu adalah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.29
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D. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam 

suatu pola kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

hipotesis kerja.30 Analisis dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu, pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.31 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisis data 

yaitu reduksi data, paparan / penyajian data dan penarikan kesimpulan yang 

dilakukan selama dan sesudah penelitian.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, dan 

pentrasformasikan data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang focus, penting dalam penelitian, dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas  dan mempermudah peneliti menggunakan data selanjutnya. Proses ini 

berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. 

Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
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tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interprestasi bila ditarik yang 

disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang cocok dengan tujuan 

pengambilan data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang 

disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringa, dan bagan. 

Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan 

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan bagian ketiga dari 

kegiatan analisis data. “kegiatan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan 

makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan 

diantara dimensi-dimensi yang diuraikan.”32 Jadi walaupun data telah disajikan 

dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah 

berakhir melainkan masih harus ditarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dituangkan dalam bentuk pernyataan singkat sebagai temuan penelitian 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya mudah dipahami maknanya. 
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 Lexy Moleong, Op, Cit.,h. 103 


