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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif adalah pendekatan a priori yang 

didasarkan pada asumsi filosofis (pendekatan naturalistis interpretif) pada 

penelitian kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan 

naratif yang tersedia bagi peneliti.31 Pada penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif akan terkumpul data berbentuk kata-kata atau deskrptif, 

dan gambar daripada angka-angka. Yang kemudian itulah menjadi karakteristik 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tertulis akan berisi kutipan- kutipan guna 

mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup 

transkip wawancara, catatan lapangan, catatan lapangan, fotografi, dokumen 

pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Penggunaan sumber-

sumber arsip juga dapat menghasilkan informasi kualitatif.32 

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses 

daripada dengan hasil atau produk. Peneliti melakukan analisis data dengan 

cara induktif. Maksudnya, peneliti tidak melakukan pencarian di luar data atau 

bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang peneliti ajukan sebelum 

pelaksanaan penelitian. Peneliti sebagai peneliti kualitatif melakukan penelitian 

 
31 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta:2010), 1 
32 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain & Metode (Jakarta:2011), 108 
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secara sistematis, yakni merencanakan jenis teori berkaitan dengan yang telah 

diteliti, kemudian arah yang dituju datang  setelah mengumpulkan data. Dapat 

diambil kesimpulan bahwa penelitan kualitatif adalah penelitian yang aktual 

sebagai sumber langsung data dan penelitinya merupakan instrumen kunci.  

2. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah 

salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial.33 Menurut Mudija Rahardjo, 

penelitian studi kasus menekankan kedalaman analisis  pada kasus tertentu 

yang lebih spesisfik.34 Selain itu studi kasus mempunyai beberapa metode yang 

lain seperti eksperimen, survei, historis, dan analisis informasi dokumenter. 

 Peneliti studi kasus berfokus pada satu kasus tertentu secara mendalam 

sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang 

secara bersama dapat dikenali, khas dan unik.35 Sehingga diperlukan perhatian 

yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah kasus. Pada umumnya 

studi kasus bersifat spesifik, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan pada 

proses sosial yang lebih luas. Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan 

yang terperinci, data dikumpulkan pada periode waktu, fenomena dan konteks. 

Yang tujuannya adalah memberikan analisis konteks yang sedang dipelajari.  

 
33 Ibid,1 
34 Mudija Rahardjo, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus 7 Mei 2010 dari 

https://www.uin.malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html  
35 Unika Prihatsanti, Suryanto, Wiwin Hendriani. Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode 

Ilmiah Psikologi (Jurnal Buletin Psikologi) Vol. 26 No. 2 hlm 128 

https://www.uin.malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di kelas VII A MTs Surya Buana Malang. Yang 

beralamat di Jl. Gajayana IV No. 631, Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang. 

Peneliti bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penggunaan media kartu 

bergambar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab siswa dalam proses belajar 

mengajar mata pelajaran bahasa Arab. 

2. Waktu Penelitian  

 Peneliti memulai proses penelitian pada bulan Mei akhir  sampai dengan 

Juni Akhir 2019. Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan. Penelitian ini 

dilaksanakan di dalam kelas guna mengantisipasi adanya permasalahan yang 

mungkin terjadi pada saat proses belajar mengajar. 

C. Objek Penelitian 

 Yang menjadi objek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII A MTs 

Surya Buana Malang. 

D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini di antaranya : 

1. Lembar observasi  

2. Lembar wawancara  

3. Kamera sebagai dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam proses penelitian yang dilaksanakan, peneliti membutuhkan teknik 

untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

 Observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses atau objek yang 

bermaksud untuk merasakan dan memahami fenomena yang terjadi dari sebuah 

pengetahuan  berdasarkan dengan pengetahuan pula atau gagasan yang 

sebelumnya sudah diketahui, guna mendapatkan informasi - informasi  seputar 

kebutuhan dalam penelitian. Definisi lain tentang observasi adalah suatu 

tindakan, aktivitas, atau proses investigasi secara sistematis dengan cara 

mempelajari  bahan dan sumber untuk kemudian mencari fakta-fakta baru dan 

mencapai sebuah kesimpulan. 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di dalam kelas ketika 

proses pembelajaran bahasa Arab. Peneliti akan mengamati proses 

penyampaian guru dalam menyampaikan materi menggunakan media kartu 

bergambar. Kemudian mengamati pengaruh penggunaan media kartu 

bergambar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Pada saat proses 

observasi peneliti telah mencatat setiap aspek kegiatan dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab.  
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2. Wawancara 

 Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah aktivitas 

percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber 

dan pewawancara. Tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah mendapatkan 

informasi yang tepat dan aktual dari narasumber yang terpercaya. Peneliti 

mendapatkan informasi-informasi  seputar penelitian dengan melakukan 

wawancara langsung yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan 

dijawab secara lisan pula. Dan melakukan wawancara secara online yakni 

mengajukan pertanyaan via whatssapp kepada guru pengampu mata pelajaran 

bahasa Arab. Demikian peneliti mendapatkan data dari siswa dan guru 

pengampu. 

3. Dokumentasi  

 Penelitian ini membutuhkan dokumen-dokumen penunjang pembelajaran 

bahasa Arab yang telah tersedia, yakni berupa silabus, RPP, hasil evaluasi 

pembelajaran bahasa Arab. 

F. Analisis Data 

 Penelitian kualitatif pada umumnya menyusun teks naratif yang disusun 

secara sistematis, sehingga akhir pengumpulan data penelitian disibukkan 

dengan penyajian data yang telah dikumpulkan, dipilah, serta dianalisis 

sebelumnya. Analisa data setelah pengumpulan data pada prinsipnya kelanjutan 

dari analisis yang sebelumnya untuk mendeskripsikan secara detail dan 
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sistematis serta memastikan prosisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah 

digunakan berdasarkan data yang ada di lapangan.36 

 Maka, menurut Miles dan Huberman proses kegiatan analisa data kualitatif 

dibagi menjadi tiga diantaranya :37 

1. Reduksi Data 

 Reduksi atau mereduksi data adalah suatu proses analisa. Yang merupakan 

tindakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data dengan cara 

sedemikan rupa sehingga dapat ditarik dan diveririfikasi kesimpulan dari data 

yang terkumpul. Proses reduksi akan memudahkan peneliti dalam memilah 

beberapa data yang sudah dikumpulkan seperti silabus, RPP, dan juga hasil 

evaluasi siswa.  

2. Penyajian Data 

  Data yang sudah terkumpul adalah modal yang utama dalam sebuah 

penelitian kualitatif.38 Setelah kemudian melalui proses reduksi data, maka 

tahap selanjutnya adalah penyajian data yang kemudian dapat ditarik 

kesilmpulan dari data-data yang sudah terkumpul dan telah melalui tahap 

pertama dan kedua. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif, 

yang mana dapat dibentuk menjadi rangkaian singkat atau teks. 

 
36 Firman, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (November:2018), diambil dari artikel 

ilmiah 

https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif 
37 Op,cit 129 
38 Bachtiar S. Bachri. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif 

(Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010) Vol. 10 No. 1 hlm 54 

https://www.researchgate.net/publication/328675958_Analisis_Data_dalam_Penelitian_Kualitatif
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3. Penarikan Kesimpulan 

 Langkah ketiga dari proses analisis data penelitian kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan. Dari permulaan proses analisis data peneliti akan 

memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan dan pola-pola. 

Peneliti menarik kesimpulan penelitian ini secara jelas, dengan memelihara 

kejujuran. Akan tetapi kesimpulan ini masih terlalu jauh, baru mulai, dan masih 

samar. Kemudian akan meningkat dan mendasar. Kesimpulan akhir mungkin 

tidak terjadi hingga proses pengumupulan data selesai.  

 


