
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari segi jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research). Karena data-data diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian. Dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis 

mengenai fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-

fenomena, dan tidak berupa angka. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif kategori 

penelitian evaluasi program dengan model CIPP. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Assalaam Temanggung. 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Untuk meneliti subjek yang ada di lapangan peneliti menggunakan metode sampling. 

Metode sampling adalah metode penentuan subyek evaluasi dengan hanya mengambil 

sebagian individu yang ada dalam populasi. Dalam hal ini meliputi: 

a. Kepala sekolah Pondok Modern Assalaam Temanggung 

Kepala sekolah PMA Temanggung merupakan orang yang bertanggung jawab 

penuh terhadap seluruh kegiatan belajar mengajar. Dari subyek ini peneliti bisa 

mendapatkan data tentang kondisi sekolah dengan segala aktivitasnya, termasuk untuk 

mengetahui kegiatan belajar mengajar. Sekaligus melihat peran lain dari kepala sekolah, 

yang juga berperan sebagai supervisi pembelajaran di sekolah. 



b. Guru bidang studi Bahasa Arab  

Guru mata pelajaran Bahasa Arab merupakan orang yang mengajarkan Bahasa 

Arab dengan berbagai metode yang diterapkannya. Dari subyek ini peneliti bisa 

mendapatkan informasi seputar pelaksanaan program pembelajaran. 

c. Siswa 

Siswa dalam penelitian ini ditentukan sebagai subyek utama atau primer, karena mereka 

akan dimintai berbagai tanggapan mengenai program pembelajaran Bahasa Arab. Juga 

untuk mengetahui hasil evaluasi dari program pembelajaran Bahasa Arab. 

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program pembelajaran 

Bahasa Arab. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Sudijono, 2012: 76). Tekhnik 

observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan program pembelajaran yang dilakukan 

guru bahasa Arab di kelas. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya-jawab sepihak (Arikunto, 2002: 

30). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang banyak dan sedalam-

dalamnya tentang permasalahan yang akan penulis teliti. Dalam pelaksanaanya tekhnik 

wawancara digunakan peneliti untuk langsung bertatap muka dengan informan, dalam 



penelitian ini guru bahasa Arab sebagai informan yang akan diwawancarai untuk 

mengetahui pelaksanaan dari program pembelajaran Bahasa Arab. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu tekhnik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik 

(Sukmadinata, 2012: 221). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan catatan atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, seperti silabus, RPP, 

catatan harian guru, dan sebagainya. Letak geografis, struktur organisasi sekolah, sarana 

dan prasarana sekolah serta keadaan guru, karyawan dan siswa kelas X Madrasah Aliyah 

di Pondok Modern Assalaam Temanggung. 

E. Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan, memisahkan, dan 

mengelompokkan data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar.  Adapun 

metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Metode 

analisis kualitatif (non statistik) yaitu pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang 

ditempat penelitian (Syamsuddin dan Damaianti 2006: 73). 

Dalam hal ini peneliti menganalisis semua data yang sudah dikumpulkan untuk 

dideskripsikan, kemudian mereduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada dijalannya. Kemudian menyusun dalam satuan-satuan, dan 

satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat 

sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan 



keabsahan data. Setelah tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara menjadi teori substantif. 

 

 

 

 

 

 

 


