
49 
 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis penelitian  

   Pada penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitan dengan menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan 

pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terhadap obyek yang akan 

diteliti. Tujuan untuk  menemukan jawaban dari permasalahan penelitian, 

untuk mendapatkan  data-data selanjutnya dianalisis dan mendapatkan 

kesimpulan dalam situasi dan kondisi tertentu. 

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan metode deskriptif. Sulistyo Basuki  memberikan 

pengertian tentang metode penelitian deskriptif ialah penelitian yang 

menyangkut pernyataan, “apakah…”, “mengapa demikian”, kemudian 

“apa kemungkinannya”. Penelitian deskriptif di sini berusaha untuk 

mencari deskripsi  yang tepat pada kegiatan, objek, proses, dan informan 

yang diteliti. 

 
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto bahwa : 

Pada penelitian deskriptif yang dilakukan bukan untuk menguji dugaan 
dalam permasalahan, namun  berfungsi untuk menjelaskan “apa adanya” 
tentang sesuatu variabel gejala, atau keadaan yang terjadi.47 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 

kualitatif deskriptif di sini merupakan penelitian yang berusaha 

                                                           
47

 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian; Suatu Tinjauan Teoritis dan 
Praksis (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 203. 
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mengungkapkan fakta suatu kejadian pada obyek yang akan diteliti secara 

“apa adanya” untuk menjawab permasalahan. Oleh karena itu, penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap sekolah SMK Muhammadiyah 

2 Malang adalah permasalahan siswa dalam belajar bahasa Arab, tindakan 

atau langkah yang diberikan oleh pihak sekolah dalam mengatasi problem 

siswa dalam berbahasa Arab dengan mendeskripsikannya dalam bentuk 

kata-kata. 

2. Lokasi Penelitian 

   Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah SMK Muhammadiyah 2 

Malang yaitu sebuah lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berada 

di Jl. Baiduri Sepah 27 Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang 65144  

Alasan peneliti memilih sekolah ini sebagai tempat penelitian yakni: 

a. Dalam pembelajaran yang diberikan menggunakan metode 

konvensional. 

b. Sekolah tersebut islam dan berbasis kejuruan sehingga peneliti 

ingin mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan bahasa 

Arab.  

3. Informan Penelitian  

 Suatu penelitian membutuhkan narasumber. Kesesuaian 

narasumber menjadi hal yang penting karena narasumber menjadi pijakan 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun narasumber penelitian 

ini diantaranya : 
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1. Kepala Sekolah merupakan pemimpin tertinggi di sekolah. Oleh 

karena itu, kepala sekolah diharuskan memberikan kebijakan-

kebijakan yang terbaik bagi sekolah. Hal yang ingin diperoleh 

dari kepala sekolah adalah tentang tindakan yang bertujuan  

mengatasi problem siswa dalam berbahasa Arab di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang dan perkembangan prestasi siswa 

dalam bahasa Arab. 

2. Guru Bahasa Arab. Guru memiliki peran untuk memberikan 

pengetahuannya terhadap peserta didik dan berinteraksi langsung 

pada peserta didik baik didalam maupun diluar kelas. Oleh karena 

itu, peneliti melakukan wawancara dengan guru bahasa Arab 

untuk memperoleh permasalahan selama proses pembelajaran, 

tindakan yang dilakukan guru untuk mengatasinya.  

3. Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Malang. Siswa memiliki peran 

untuk menerima materi dari proses selama pembelajaran. Oleh 

karena itu, peneliti mengambil beberapa siswa untuk memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan permasalahan siswa dalam 

mempelajari dan memahami bahasa Arab. 

  Informan (narasumber) untuk penelitian ini disesuaikan dengan 

permasalahan yang diteliti. Sehingga informan (narasumber) yang dipilih 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian ialah dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data.48 Peneliti disini memakai 

beberapa teknik pengumpulan sebagai berikut : 

1. Observasi  

Dalam observasi disini peneliti langsung turun ke lapangan 

untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitian.49 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dan 

informasi dari sumber data dengan mengoptimalkan pengamatan 

peneliti.50 

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi ialah proses dalam 
penelitian yang tersusun  melalui proses-proses pengamatan dan 
ingatan.51 Tujuannya untuk mengamati lingkungan sekitar yang akan 
diteliti. 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi baik 

perilaku maupun aktivitas pada lokasi penelitian melalui pengamatan 

peneliti. Dalam pelaksanaan metode ini, peneliti akan melihat secara 

langsung di lapangan cara belajar siswa maupun yang berkaitan 

                                                           
48Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung;Alfabeta, 2012) 

, hal. 224 
49 John W. Creswell, Research Design: pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed, ed 3 

(Yogyakarta ;Pustaka Pelajar, 2010), hal.267 
50 Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian: kuantitatif, Kualitatif , 

dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan, (Bandung: refika Aditama, 
2014) 

51
 Sugiyono.,Op.cit.,hal.145 
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dengan problem dalam bahasa Arab di SMK Muhammadiyah 2 

Malang. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi dan  ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.52 

 
Tujuan peneliti melakukan wawancara untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti yang lebih mendalam. Metode 

wawancara ini digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui 

bagaimana permasalahan tersebut terjadi.  

Adapun  yang menjadi sasaran wawancara  dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Malang  

Peneliti melakukan wawancara pada kepala Sekolah 

mengenai: 

a. Kemajuan akademik siswa yang berhubungan dengan 

bahasa arab 

b. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

siswa dalam berbahasa Arab. 

2. Guru Bahasa Arab SMK Muhammadiyah 2 Malang 

Guru bahasa Arab memiliki peranan dalam memberikan 

materi pembelajaran dan yang berinteraksi langsung 

didalam kelas. Untuk itu peneliti wawancara mengenai : 

                                                           
52 Sugiyono.,Op.cit.,hal. 231 
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a. Proses pembelajaran bahasa Arab  

b. Penggunaan metode yang dilakukan  

c. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab  

d. Solusi atau langkah-langkah mengatasi permasalahan 

siswa dalam belajar bahasa Arab. 

3. Siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang mengenai kendala 

yang diperolehnya selama proses pembelajaran bahasa 

Arab  

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan upaya 

untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau 

tergambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Sugiyono berpendapat penelitian dengan menggunakan teknik 
berupa dokumen, seperti catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi 
tambahan dari dokumen tersebut.53  

 

Melihat pengertian di atas dapat dipahami bahwa metode 

dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh data seperti : 

sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah 2 Malang dan profil dari 

SMK Muhammadiyah 2 Malang. 

 

 

                                                           
53 Sugiyono., Op.cit., hal. 240 
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam mengolah 

data dari sebuah penelitian karena sebagai bentuk proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut dapat diolah dengan cara 

mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.54 

Pada penelitian kali ini, data yang diperoleh akan dianalisis 

dengan menggunakan model analisis  interaktif  data Miles dan Huberman. 

Terdapat tiga tahapan pada analisis data model ini yaitu: 

a. Reduksi data (data reduction)

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Tujuan dari mereduksi data ialah untuk mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

  Tahap ini peneliti melakukan proses memilah sumber yang 

diperoleh seperti hasil wawancara, pengamatan selama dilapangan dan 

lebih memfokuskan pada permasalahan siswa dalam belajar bahasa 

Arab di SMK Muhammadiyah 2 Malang. 

54 Sugiyono., Op.Cit., hal 244. 
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b. Penyajian data (data display) 

 Tahap selanjutnya berupa penyajian data. Peneliti melakukan 

penyajian data ini dengan maksud untuk mempermudah dalam 

memahami apa yang terjadi dalam penelititan melalui penjabaran 

deskriptif. 

    Dalam penyajian data peneliti di sini menyampaikan informasi 

berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang 

dilakukan untuk disusun secara baik, runtut, sehingga mudah dilihat, 

dibaca, dipahami, tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa 

yang terkait dengan problem siswa kelas X dalam belajar bahasa Arab 

di SMK Muhammadiyah 2 Malang. Kegiatan pada tahapan ini 

diantaranya : 

1. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga 

tema sentral dapat diketahui dengan mudah. 

2. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan 

memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. 

c. Kesimpulan (conclusion drawing/verivication) 

  Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti ialah memberikan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan untuk menemukan titik 

terang dari data yang diperoleh. Kesimpulan merupakan hasil dari 

proses penelitian untuk memberikan penguatan terhadap permasalahan 

yang ditelitinya.  
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Pada tahap ini, peneliti memberikan kesimpulan terhadap 

penelitian yang telah dilaksanakan tentang problematika siswa kelas X 

dalam belajar bahasa Arab di SMK Muhammadiyah 2 Malang.  

 

 

 

Gbr.1 
Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 




