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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang diperlukan dalam mengumpulkan data di 

lapangan adalah selama 2 (Dua) bulan,dari tanggal 03 Februari sampai 

dengan 03 April 2015, sejak dikeluarkanya izin penelitian oleh Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya. Alokasi waktu tersebut dipergunakan 

untuk mengumpulkan data di lapangan dan selanjutnya menulis laporan 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi. 

2. Tempat Penelitian  

Adapun penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim 

Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya 

B. Pendekatan dan Subjek Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagaimana pendapat 

Moleong “penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata baik secara tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. 24 

2. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru/wali 

kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung 

                                                 
       24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2001, h.3 
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Kabupaten Murung Raya, dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu menentukan subjek secara bertujuan berdasarkan kriteria 

berikut: 

a. Guru Tetap Yayasan di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom 

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. 

b. Pendidikan Minimal SMA 

c. Minimal masa mengajar 5 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim 

Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung  

Sementara sebagai data pendukung di peroleh dari beberapa informan 

yaitu kepala sekolah. 

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa guru yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten 

Murung Raya berjumlah 11 orang. Setelah dilakukan penelitian subjek 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni dengan kriteria di 

atas dapat diperoleh subjek berjumlah 4 orang, yaitu EM (guru/wali kelas 

I), NH (guru/wali kelas II), RM (guru/wali kelas III), dan RI (guru/wali 

kelas IV). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi 

partisipan, wawancara, sebagai alat pengumpul data yang utama serta 

dokumentasi sebagai alat pendukung dan pengumpulan data. 
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1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data di lokasi 

penelitian yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan di Madrasah Ibtidaiyah 

Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, dengan 

teknik observasi penulis dapat menghimpun data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Data yang ingin dicari dengan teknik observasi antara lain: 

a) Aktivitas guru dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di Madrasah 

Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung 

Raya  

b) Aktivitas guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung 

c) Aktivitas dalam pelaksanaan pengeloaan kelas berupa fisik 

d) Pelaksanaan Pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim 

Bahitom dalam bentuk nonfisik 

2. Wawancara 

Teknik ini digunakan sebagai alat utama dalam menggali data. Peneliti 

mengadakan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan dari subjek atau informan tentang masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik Semi Structured (setengah tersusun). 

Arikunto mengungkapkan, bahwa “Dalam hal ini (semi structured) maka 

mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 
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terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek 

keterangan yang lebih lanjut”.25  

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari 

responden yang berkaitan dengan: 

a. Bagaimana cara dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di Madrasah 

Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung 

Raya  

b. Apa saja yang dipersiapkan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas di 

Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung 

Kabupaten Murung Raya  

c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom fisik dan 

nonfisik di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan 

Murung Kabupaten Murung Raya. 

3. Dokumentasi 

Moleong menjelaskan, bahwa “dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan”.26 Data 

yang ingin diperoleh melalui teknik ini adalah: 

a. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom 

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya  

b. Keadaan guru Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan 

Murung Kabupaten Murung Raya  

                                                 
       25 Ibid., h.202 
      26 Ibid, h. 161 
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c. Keadaan siswa Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan 

Murung Kabupaten Murung Raya. 

d. Keadaan sarana prasarana Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom 

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. 

e. Buku Absen siswa Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom 

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. 

f. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom Kecamatan Murung Kabupaten Murung 

Raya  

D. Pengabsahan Data 

Pengabsahan data adalah upaya untuk menjamin bahwa semua data yang 

diperoleh penulis sesuai atau relevan dengan realitas yang sesungguhnya dan 

memang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan menjamin kebenaran 

data maupun informasi yang dihimpun, atau dikumpulkan. Memperoleh data 

yang valid tentu sangat memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Data yang 

valid ialah data yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang terjadi di 

lapangan atau objek dengan data yang dihimpun oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid, data yang 

dihimpun diuji dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan sumber data 

yang satu dengan sumber data yang lainnya. Menurut Patton, yang dikutip 

oleh Moleong menyatakan bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. “.27 Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan sebagai berikut 1) Membandingkan data hasil observasi dengan 

hasil wawancara; dan 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

E. Analisis Data 

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis Milles dan 

Huberman, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data Collection (pengambilan data), yaitu proses pengambilan data 

sebanyak-banyaknya yang pelaksanaan pengelaolan kelas di Madrasah 

Ibtidaiyah Mustaqim Bahitom melalui teknik pengumpulan data. 

2. Data Reduction (pengumpulan data), yaitu data yang diperoleh dari kancah 

penelitian dan setelah dipaparkan apa adanya, maka data yang dianggap lemah 

dan kurang valid serta tidak relevan dengan objek penelitian dihilangkan. 

3. Data Display (penyajian data), yaitu langkah pembuatan laporan dari 

reduksi data untuk ditampilkan dengan cara sistematik yang mudah dibaca 

dan dipahami sesuai dengan urutan rumusan masalah. 

4. Conclusion Drawing, langkah penarikan kesimpulan dari data yang 

diperoleh tentang pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Mustaqim 

Bahitom dengan tidak menyimpang dari tujuan dan dapat menjawab 

permasalahan penelitian.28 

 

                                                 
       27 Ibid., h.178  
       

28
 Miles dan Huberman diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, 

Jakarta: UI, 1992, h. 18-20 


