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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

1.  Metode Penelitian 

Sekolah tempat penelitian yaitu Sekolah Dasar Islam Surya Buana 

Malang yang mana penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Ghani dan Almansur (2012: 25) merupakan metode yang hasil dari 

penelitiannya dijabarkan dengan narasi atau tulisan tanpa data seperti metode 

kuantitatif. Aspek terpenting dalam menggunakan metode ini adalah mereka 

menekankan pada bahan penelitian yang berupa kejadian dan gejala sosial yang 

terjadi pada masyarakat atau lingkungan bermasyarakat. Sehingga peneliti lebih 

fokus kepada kejadian perkara yang ada pada penelitian. 

Dalam buku Metode Penelitian Saputra (2012: 209) telah 

dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

suatu fakta, gejala dan keadaan objektif yang terjadi di lapangan, yaitu 

untuk melihat peningkatan kemampuan maharah al-kalam siswa melalui 

penggunaan metode komunikatif. Penelitian ini disebut deskriptif 

dikarenakan mendeskripsikan apa yang didapat oleh peneliti di lapangan 

dan dijabarkan melalui penjabaran  deskriptif.  
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2.  Jenis Penelitian 

Studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan dalam karya ilmiah 

yang dilakukan dengan sangat detail, rinci, intensif dan sangat 

mendalaam pada suatu peristwa, aktivitas maupun suatu program oleh 

seseorang, kelompok orang maupun suatu organisasi yang ada. Hal 

tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui permasalahan yang 

sedang dihadapi, ini diungkapkan oleh Rahardjo (2017: 3) dan pada 

penelitian ini menggunakan jenis penelitiaan studi kasus. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kemampuan 

bahasa Arab siswa melalui penerapan metode komunikatif khususnya 

dalam maharah al-kalam dan keefektifan penggunaan metode komunikatif 

dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Tempat pelaksanaan penelitian 

dilakukan  di kelas VA Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang.  

2. Waktu Penelitian 

Dengan diadaknnya penelitian ini yang memakan waktu kurang lebih satu 

bulan sepuluh hari yaitu pada awal bulan april sampai pertengahan mei 2019 

dan peneliti memilih melaksanakan kegiatan penelitian di dalam kelas agar 

meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta agar peneltian 

berjalan lancar, aman dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 
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C. Subjek Penelitian 

Dikarenakan penelitian dilaksanakan di sekolah dasar, peneliti   

menggunakan siswa kelas VA Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang 

sebagai subjek penelitian, yaitu siswa tahun ajaran 2018/2019 semester 

genap. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam setiap proses penelitian yang dilaksanakan oleh seorang 

peneliti, harus menggunakan dan memiliki instrumen penelitian masing-

masing yang sesuai dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun 

instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebuah kamera 

yang digunakan dalam setiap pengabadian dokumentasi foto-foto di tempat 

penelitian, menggunakan lembar formulir observasi yang sudah divalidasi 

dan formulir wawancara yang juga sudah divalidasi oleh dosen pembimbing. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut akan dijabarkan prosedur pengambilan dataa-data pada 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Dalam sebuah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan 

tentu membutuhkan observasi secara langsung di tempat penelitian. 

Sebagaiman kita ketahui bahwa observasi adalah melihat serta 

mengamati dan mencatat setiap temuan yang di lapangan berupa 

gejala-gejala pada saat proses penelitian berlangsung.  
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Peneliti hanya mengamati pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

di kelas melalui penerapan metode komunikatif, maka peneliti 

menggunakan observasi non partisipan, yang mana peneliti masuk ke 

dalam kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan langsung 

mengamati kegiatan di kelas.  

Hal-hal yang diamati adalah dimulai dari awal kegiatan belajar 

mengajar hingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

dan tentunya fokus pada penerapan guru menggunakan metode 

komunikatif dan apakah penerapan metode komunikatif meningkatkan 

kemampuan maharah al-kalam siswa. 

2. Wawancara  

Ditinjau dari tema yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian,  

yang mana ingin mengetahui apakah penerapan metode komuniktif 

dapat meningkatkan kemampuan maharah al-kalam siswa, maka 

peneliti memerlukan wawancara sebagai salah satu teknik dalam 

pengambilan data.  

Makna dari wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan 

sebuah informasi dari seseorang yang bersangkutan dalam sebuah 

penelitian atau sebuah kasus. Wawancara dilakukan secara lisan dan 

dijawab juga secara lisan oleh para siswa yang diwawancarai untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan.  

Peneliti tidah hanya mewawancarai siswa, tentunya peneliti juga 

mewawancarai guru bahasa Arab di Sekolah Dasar Islam Surya Buana 
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Malang untuk mengetahui kendala-kendala selama penerapan metode 

komunikatif di kelas. 

3. Dokumentasi  

Selain dari peneliti mendapatkan data dari observasi dan 

wawancara, peneliti juga mengambil data-data dari dokumen yang 

sebelumnya sudah ada di sekolah, berupa hasil kerja siswa, silabus 

yang digunakan selama peneliti mengikuti pembelajaran, dan RPP. 

Pengambilan data ini sebagai penunjang untuk menghasilkan data yang 

lebih akurat diakhir penelitian.  

 

F. Analisis Data 

Setelah melakukan beberapa teknik pengambilan data sebagaimana 

yang tertuang dan dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data yang telah didapatakan. Analis data yang digunakan oleh 

peneliti menggunkan model Milles n huberman dalam Sulistyaningsi (2011: 

163) sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Dalam tahapn pertama pengolahan data yang telah didapatkan 

adalah mereduksi data wawancara, tugas siswa, silabus, RPP dan yang 

terpenting hasil dari observasi di lapangan. Yang dimaksud dalam 

mereduksi yaitu berupa menyaring dan mengambil data-data yang 

sekiranya paling penting selama berada di lapangan. Jadi tidak semua 

data yang ditemukan di lapangan dapat diambil melainkan mengambil 
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yang terpenting saja, karenanya membutuhkan kecermatan yang tinggi 

bagi peneliti dalam mengolah data. Ketika sudah mendapatkan data 

yang diingkan dari hasil penyaringan data maka hal tersebut akan 

mempermudah peneliti dalam tahapan selanjutnya dan apabila 

dibutuhkan data tambahan, maka akan bisa diketahui langsung.  

Selain dari data yang dibutuhkan di atas, peneliti juga 

membutuhkan data lainnya. Data lain yang peneliti butuhkan 

diantaranya adalah: 

1. Gambaran umum Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. 

2. Sejarah berdirinya Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. 

3. Letak geografis Sekolah Dasar Islam Surya Buana. 

4. Keadaan guru dan siswa Sekolah Dasar Islam Surya Buana 

Malang. 

5. Struktur organisasi Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. 

6. Keadaan gedung, sarana dan prasarana Sekolah Dasar Islam 

Surya Buana Malang. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan data yang didapatkan yaitu 

penyajian data. Karena penelitian menggunakan metode penelitian 

kualitatif maka data yang disajikan berupa data dalam bentuk tulisan atau 

narasi . Jika penyajian data sudah terpenuhi dengan baik maka tidak 

memerlukan lagi pengambilan data di lapangan atau penyajian data tersebut 

dikatakan sempurna dan data yang ditampilkan untuk dilaporkan ketika 

laporan penelitian telah dikatakan cukup atau dibakukan. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data yang telah 

ditemukan maka langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari 

data yang telah ditemukan. Penarikan kesimpulan peneliti berupa 

uraian singkat padat dan jelas tentang hasil penjabaran penelitian yang 

telah dikemukakan di penyajian data. 

 

 


