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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriktif 

kualitatif karena berusaha menjelaskan bagaimana peran keberartian dan keberhasilan 

pembelajaran Fikih dngan menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning. 

Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, 

Variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlansung dan menyajikan apa 

adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat 

sekarang.
1
 

Sedangkan menurut  Muhammad Natsir, metode penelitian deskriptif adalah 

meneliti untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode 

ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
2
 

Sedangkan Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa, jika penelitian ingin 

mengetahui status suatu keadaan, mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, 

sejauh mana dan sebagainya maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

menerangkan atau menjelaskan peristiwa.
3
 

                                                           
1
  M. Subana dan Sudrajat, Dasar- dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2001), h. 89 
2
  Muhammad  Natsir, Metode Penelitian, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999),  Cet I, h. 64 

3
  Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  ( Jakarta: Rineka Cipta, 

1993),  h. 25 
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Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah keberartian, keberhasilan 

pembelajaran  dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning  

dalam implementasinya dalam pembelajaran Fikih di MTs al Khairiyah Kaliawi.  

 

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian Study Evaluatif  yang dipakai, maka fokus 

penelitian yang dijadikan sasaran adalah Implementasi Contextual Teaching Learning 

pada mata pelajaran Fikih di MTs al Khairiyah Kaliawi. Alasan dipilihnya lokasi 

penelitian ini adalah:  

(a) Lokasi penelitian dapat dijangkau dan dapat dijadikan tempat kajian 

tentang pelaksanaan CTL;  

(b) guru Fikih berperan mengimplementasikan CTL sebagai pengembangan 

pendekatan model pembelajaran Fikih di MTs Al Khairiyah Kaliawi;  

(c)  adanya sumber daya yang relative mendukung pengkajian peranan guru 

Fikih dalam mengimplementasikan CTL, budaya kerja dan pengaruhnya 

terhadap aktivitas pembelajaran dan mutu mata pelajaran Fikih.  

Mengenai penentuan pendekatan yang dipilih sesuai rencana penelitian lapangan 

yang akan dilakukan. Menurut seorang pakar penelitian kualitatif:  

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode 

kualitatif analitis data secara induktif  mengarahkan sasaran penelitian 

pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

memilih seperangakat kreteria untuk menulis keabsahan data, rancangan 
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penelitian bersifat sementara dari hasil penelitian disepakati oleh subjek 

penelitian.
4
 

 

Secara konseptual penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk 

mempelajari masalah- masalah nyata yang terjadi baik mengenai kondisi yang terjadi 

disekolah, dalam kehidupan masyarakat, tatacara atau mekanisme kerja, termasuk 

kegiatan, sikap, perilaku keagamaan, pandangan, proses, hubungan sosial dan 

pengaruh dari suatu kebijakan. Setelah permasalahan dirumuskan secara ilmiah, maka 

berikutnya dijelaskan mengenai lokasi, popolasi, informan, tehnik pengumpulan data, 

analisis data yang digunakan.  

Berdasarkan permasalahan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi dan mendeskripsikan implementasi CTL sebagai aktivitas guru Fikih, data 

kemudian dijadikan informasi sebagai dasar atau landasan untuk membuat kebijakab 

atau keputusan mengenai program yang bersangkutan, alat pengumpul data yang 

digunakan yaitu instrumen yang dibuat sesuai dengan komponen, pelaksanaan CTL 

yang diteliti. 

Mengenai deskripsi permasalahan penelitian berhubungan dengan kreteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar pertimbangannya, untuk memudahkan kerja 

dalam mempertimbangkan nilai atau harga terhadap komponen program yang  

dinilainya apakah telah sesuai dengan program yang telah ditentukan. Kreteria 

pelaksanaan CTL mata pelajaran Fiqih yang digunakan yaitu kreteria yang ditetapkan 

dilapangan. Kreteria ini bersifat umum, melainkan dikembangkan secara khusus 

                                                           
4
 Moleong, I. J., Penelitian Kualitatif , ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 4 
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sesuai dengan tujuh komponen CTL. Kreterianya dikembangkan melalui studi 

pustaka berdasarkan pada pedoman penyelenggara CTL. Adapun tujuh komponen/ 

Asas CTL pada pelajaran Fikih  di MTs al Khairiyah Kaliawi yaitu:  

a. Kontruktivisme 

b. Inquiri 

c. Questioning 

d. Learning Community ( Masyarakat Belajar) 

e. Modeling (Pemodelan) 

f. Reflection (Refleksi) 

g. Authentic Assessment (Penilaian yang sebenarnya) 

 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah Subjek dari 

mana data dapat diperoleh.
5
  

Sumber data penelitian ini di peroleh dari : 

a. Pendekatan Contextual Teaching Learning yang digunakan dalam 

pembelajaran guru bidang studi Fikih 

b. Siswa MTs al Khairiyah Kaliawi 

c. Kepala Madrasah dan Waka Kurikulum MTs al Khairiyah Kaliawi 

d. Guru Fikih MTs Al Khairiyah Kaliawi,serta para guru bidang studi 

lainnya  

                                                           
5
 Suharsimi Ari Kunto,  Op. cit, h. 114  
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e. Buku- buku dan konsep pembelajaran Contextual Teaching Learning   

f. Hasil belajar siswa kelas VIII MTs al Khairiyah Kaliawi 

g. Semua dokumen yang dapat mendukung dalam terlaksananya penelitian 

ini. 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif 

menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan 

fenomena yang terjadi saat penelitian berlansung dan menyajikan apa adanya. Bentuk 

yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.
6
 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan Suharsii Arikunto bahwa, “ dalam 

melaksanakan penelitian peneliti menyediakan benda- benda, peraturan- peraturan 

Mengenai sumber data penelitian ini dipilih secara sengaja yaitu orang yang terlibat  

lansung dalam pelaksanaan CTL pada mata pelajaran Fikih diantaranya: Guru Fikih, 

Murid kelas VIII Waka Kurikulum dan VIII MTs al Khairiyah Kaliawi. Sasaran 

penelitian dipilihn atas pertimbangan bahwa pada kelas VIII sudah belajar 

menggunakan pendekatan CTL, akan tetapi masih banyak siswa yang kurang berhasil 

dalam pembelajaran Fikih karenanya pendekatan CTL dianggap kurang berhasil 

dalam kelas tersebut. Dipilih informan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendalami dan mengecek secara silang sehingga kebenaran data diperoleh secara 

absah dan valid. 

 

                                                           
6
  M. Subana dan Sudrajat, Op. Cit., h. 89 
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B. Metode Pengumpululan Data 

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini ditetapkan setelah orientasi 

lapangan, dimana terdapat permasalan penelitian. Metode dipilih didasarkan beberapa 

pertimbangan:  

(a)   masalah penelitian tersebut terdapat di MTs al Khairiyah Kaliawi;  

(b)  data perimer dan data sekunder yang mendukung penelitian dapat 

diperoleh;  

(c) sumber informasi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian 

ditemui ditempat tersebut.  

Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih key informan dan informan secara sengaja 

yang meliputi: guru mata pelajran Fikih yang melaksanakan pendekatan CTL dalam 

mata pelajaran  ini, dan siswa kelas VIII yang dijadikan fokus dan sasaran penelitian 

untuk diposisikan sebagai responden.  

Metode yang digunakan secara spesifik dalam pengumpulan data meliputi 

observasi partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Mengenai langkah- 

langkah penelitian ini diantaranyandilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data dengan data lansung ke obyek 

penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hak penting unruk 

mendapatkan gambaran dan persepsi yang maksimal dari obyek tersebut. 
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat dengan sistematika 

fenomena- fenomena yang diselidiki.
7
 

Metode Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipan, karena dalam metode ini peneliti mengadakan penelitian dan 

pengamatan secara lansung pada obyek yang diteliti. Dengan metode observasi ini, 

peneliti memperoleh data tentang lokasi dan keadaan siswa MTs al Khairiyah 

Kaliawi. 

2. Wawancara  ( interview)  

Metode wawancara (interview) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 

jalan mengajukan pertayaan secara lansung kepada seseorang yang berwenang 

tentang suatu masalah.
8
 Dalam beberapa interview yang ada peneliti 

mempergunakan jenis interview terpimpin, yaitu dalam melakukan wawancara 

peneliti tidak keluar dari ketentuan- ketentuan yang ada. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda- benda tertulis yang berupa 

buku- buku, majalah- majalah, dokumentasi notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
9
 

Mata pelajaran Fiqih sekarang juga di ikut sertakan dalam UAMBN bagi 

anak kelas IX, dan juga ujian praktek ibadah untuk pengambilan nilai. Oleh 

                                                           
7
 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian Ilmiah, ( Jakarta: Rajawali press, 1998), h. 93 

 
8
 Ibid., h. 94 

9
Ibid.,  h. 95 
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karenanya bagi setiap siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian untuk mendapat data 

yang valid seorang peneliti juga melihat hasil atau nilai tes dalam kelas untuk menjadi 

data yang lebih valid untuk dianalisis. 

 

 

C. Metode Analisa Data 

Analisis  data diawali dari menentukan unit analisis, yaitu guru Fikih dan 

aktivitasnya dalam pelaksanaan CTL pata mata pelajaran Fikih di MTs Al Khairiyah 

Kaliawi. Analisis data dilakukan baik sewaktu mengumpulkan data maupun setelah 

pengumpulan data selesai, yang kegiatannya diawali dari mengumpulkan data, 

muatannya, membagikan menjadi suatu pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari serta memutuskan apa yang akan dipelajari serta memutuskan apa 

yang akan dilaporkan oleh peneliti. Analisis data dimaksudkan untuk memahami arti 

dan penafsiran data sebagai cara menjelaskan dan membandingkan kaitan dengan 

data yang sudah diolah dan diimplementasikan. 

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Berdasarkan jenis data, analisis yang 

digunakan yaitu tehnik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut model stake 

yaitu mencoba untuk membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang sudah 

ditargetkan atau diharapkan terjadi yaitu  membandingkan antara hasil yang diperoleh 

dengan standar yang telah digunakan sebelumnya. Dengan model stake ini peneliti 
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berusaha mendeskrifsikan kejadian- kejadian, aktivitas dan kondisi yang ada 

sebelumnya. Selama dan setelah evaluasi pelaksanaan CTL pada mata pelajaran fikih 

di MTs Al Khairiyah Kaliawi. 

Ketika analisis dilaksanakan, banyak data yang telah dikumpulkan harus 

terlebih dahulu diseleksi serta diklarifikasi dalam berbagai ranah untuk memperoleh 

gambaran yang bersifat relatif dalam berbagai permasalahan dan fokus masalah yang 

diteliti. Kegiatan mengklarifikasi data dalam berbagai ranah dilakukan bersamaan 

dengan proses pengamatan dan merumuskan pernyataan deskriftif. Langkah 

selanjutnya dilakukan analisis taksonomi sebagai upaya merinci lebih lanjut, 

menghimpun elemen- elemen yang sesuai dengan domain yang dipandang penting 

dalam suatu penelitian bersamaan dengan pengamatan terfokus dan pernyataan yang 

bersifat struktural maupun fungsional. 

Dalam pelajsanaannya, analisis data merupakan proses penyederhanaan data 

ke dalam bentuk pernyataan yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam 

penelitian kualitatif   lebih pada menjelaskan arti data yang dikaitkan dengan teori 

yang telah diseleksi. Salah satu fungsi pokok analisis data kualitatif adalah 

menyederhanakan data yang amat besar jumlahnya jadi informasi yang lebih 

sederhana dan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini tidak menggunakan 

analisis data kuantitatif. 

Data yang terkumpul pada tahap pengumpulan data tentunya perlu di olah 

kembali agar dapat disederhanakan dalam penyajiannya dan tersusun rapi untuk 

kemudian dianalisis. Sebelum dianalisis, data diolah terlebih dahulu dengan cara 
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reduksi data sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dan 

hasil pengamatan dan wawancara di lapangan yang menggunakan teknik dan alat 

pengumpulan data yang lazim dipakai untuk penelitian sosial. Cara lain yang 

dilakukan yaitu: penyuntingan (editing), pengkodean (coding), dan tabulasi 

(tabulating) selain itu, analisis konvensional dilakukan sebagai cara mengorganisir 

data yang bersifat kontras antara elemen- elemen dalam domain yang diperoleh dan 

pengamatan terseleksi dan perumusan pernyataan kontras. Mendeskripsikan data 

secara menyeluruh dan menampilkan makna dan fokus penelitian. Dalam proses itu, 

hasil analisis dibandingkan dengan teori- teori yang relevan untuk memberikan 

kejelasan apa yang ditemukan dalam penelitian. Dengan analisis temaik ini tentunya 

diharapkan interaksi antara peneliti dengan informan dan responden atau sebaliknya, 

dan dengan tema- tema sesuai sistematika yang telah disusun secara sistematis dan 

logis. 

Dengan kata lain, deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan, 

yang diawali dengan langkah- langkah pengolahan data yang dikemukakan oleh 

Miles dan Hubermen dalam bukunya Sugiono yang mencakup reduksi data, display, 

veripikasi dan menarik kesimpulan. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum. Memilih, memilah hal- hal yang 

pokok, mempokuskan pada hal- hal yang penting dan membuang yang tidak 

perlu. Reduksi dan situasi social dalam penelitian ini difokskan kepada guru, 
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siswa dan proses pembelajaran yang sedang berlansung di MTs Al Khairiyah 

Kaliawi. 

2. Display Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, 

peroses ini dilakukan dengan jalan membuat teks yang bersifat naratif. 

Denganmendisplay data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan keja selanjutnya apa yang telah dipahami resebut. 

3. Verifikasi Data 

 Dalam tahapan ini merupakan jawaban dari kesimpulan awal yang bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemuka bukti- bukti begitu juga 

sebaliknya, dengan demikian mungkin kesimpulan dapat menjawab rumusan 

masalah yang sudah ditetapkan, tetapi mungkin juga tidak. Reduksi data, display 

data, verifikasi data merupakan sesuatu yang saling menjalin pada saat 

sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data yang diikat dalam satu 

kegiatan analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan 

dan menganalisis secara mendalam untuk memperoleh makna sebagai dasar 

untuk menyusun tensis, yang ahirnya menarik kesimpulan sebagai landasan 

untuk memberikan rekomendasi penelitian. Dan pengujian dilakukan sebagai 

cara memperkokoh dan memperluas bukti dijadikan landasan pengambilan 

kesimpulan penelitian. Secara logika dilakukan juga interpretasi data dalam 

kaitan teori yang merupakan upaya menjelaskan dan membanding data yang 

sudah diolah dan diaplikasikan untuk melihat relevansi peranan guru fikih, 
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aktivitas dan kinerja mereka dalam mengevaluasi pelaksanaan CTL pada mata 

pelajaran fikih di MTs Al Khairiyah Kaliawi. 


