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BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan pada SMP Negeri I Kabawo

Kabupaten Muna. Adapun waktu penelitian dilaksnakan setelah proposal ini disetujui

dalam seminar proposal. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan

(di mulai Bulan Mei sampai dengan Agustus 2018)

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif.

Secara teoritis, penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang dilakukan pada

kondisi objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan

data yang dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil

penelitian lebih mementingkan makna dari pada generalisasi.1

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (utuh), dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 Menurut suprayogo,

secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memamhami (anderstanding)

1Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. I: Bandung; CV. Alfabeta, 2005), h. 1.
2Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVII: Bandung; Remaja

Rosdakarya, 2010) h. 6.
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dunia makna yang disimpulkan dalam perilaku maysrakat menurut prospektif

mayarakat itu sendiri.

Rancangan penelitian ini dibuat sebagaimana umumnya rancangan penelitian

yang mengunakan pendekatan kualitatif, umumnya bersifat sementara dan yang lebih

banyak memperhatikan pembentukan teori substatntif dari data empiris yang akan

didapat di lapangan.3 Hal ini penting untuk dijelaskan, mengingat penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang didesain dalam kondisi dan situasi alamiah (Naturalistic)

sehingga dapat ditemukan kebenaran dalam bentuk semurni-murninya tanpa

mengalami distorsi yang disebabkan oleh instrument dan desain penelitian.

Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni dengan

menyajikan pandnagan subyek yang diteliti sehingga dapat ditemukan konsistensi

internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi factual tetapai

juga keterpercayaan (turstworthisness). Dipilihnya studi kasus sebagai rancangan

penelitian karena peneliti berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan subyek

penelitian ini. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini untuk menjawab apakah

memang gambaran tentang factor rendahnya motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri I Kabawo Kebupaten Muna,

bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program kegiatan

proses belajar guru PAI SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna dan bagaimana pula

pengembangannya.

3 Sukidin, Metode Penelitian: Membimbing dan mengantar Kesusksesan Anda Dalam
Dunia Penelitian (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), h.23
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C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dengan menggunakan Purpasive sampling (penunjukan langsung) sumber

data penelitian adalah: Guru pendidikan agama Islam, Siswa dan Kepala

Seklah SMP Negeri I Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, serta tokoh

agama dan masyarakat, sebagai informan yang dijadikan sumber data akurat

dalam penelitian. Hal ini karena peneliti menilai bahwa mereka inilah yang

dapat memberikan informasi atau keterangan berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti.

2. Jenis Data

Adapun Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para

informan pada seluruh objek penelitian, informan ini adalah kepala

sekolah, Guru Agama, Guru wakil kepala sekolah bagian kurikulum, siswa

dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan,

dokumentasi sekolah, dan refernsi kepustakaan yang relevan dengan judul

penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua tahap yaitu:

A. Tahap Persiapan

Tahap ini harus dilakukan oleh penulis sebelum melakukan pengumpulan

data kelapangan yang meliputi perlengkapan administrasi atau yang bersifat
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teknis yang terdiri dari usaha untuk mengembangkan instrumen yang

diperlukan dalam pengumpulan gata.

B. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengemukakan tiga cara atau metode antara lain:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi digunakan sebagai salah teknik untuk mengumpulkan data pada

penelitian ini. Burhan Bugis berpendapat bahwa observasi (pengamatan) adalah

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

melalui pengamatan dan penginderaan.4 Observasi adalah mengamati, melihat dan

mendatangi langsung lokasi penelitian yakni SMP Negeri I Kabawo Kabupaten

Muna

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besarnya

dibagi dua yaitu: wawancara tak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara

tak berstruktur biasa juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif,

wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open-ended interview), wawancara

etnografis. Sedangkan wawancara berstruktur sering juga disebut wawancara baku

(standardized interview), yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya

dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.5

4Burhan Bugis, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 133.
5Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu

Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.
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Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data

adalah wawancara tak berstruktur. Data yang diungkapkan peneliti dalam wawancara

ini yakni data yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Joko Subagyo menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari

data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.6 Adapun metode

dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengambil data-

data dari SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mencatat dokumen-dokumen. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.7 Lexi J. Moleong juga berpendapat

bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena

dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji bahkan meramalkan.

Dalam melaksanakan teknik-teknik di atas, peneliti selalu melengkapinya

dengan catatan lapangan, yaitu catatan yang berupa catatan seperlunya yang sangat

dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, pokok-pokok, isi pembicaraan atau

pengamatan  mungkin gambar,sketsa, sosiogram, diagaram dan lain-lain yang dibuat

di lapangan.

6Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.
205.

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed. Revisi (Cet. 14;
Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.
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Data lapangan yang dikumpulkan dengan teknik di atas dilakukan

pemeriksaan dalam rangka mendapatkan keabsahan. Pemeriksaan data ini di dasarkan

pada kriteria derajat kepercayaan, pemeriksaan, kebergantungan dan kepastian.

Teknik ini sangat dibutuhkan oleh pene;iti untuk meneliti arsip-arsip Guru mata

pelajaranan pendidikan Agama Islam yang berkaiatan dengan motivasi belajar siswa

SMP. Arsip-arsip kegiatan pada masa sebelumnya sangat perlu untuk dihadirkan

keabsahan data dalam catatan dilapangan, karena kegiatan ini sangat sulit untuk

dilakukan ulang. Begitu juga dengan program-program kegiatan guru PAI SMP

Negeri I Kabawo akan lebih mudah untuk digali dengan menggunakan metode ini.

Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yang menyangkut kriteria

untuk memperoeh data yang berkaitan dengan dokumen, daftar hadir siswa belajar,

daftar hadir kegiatan, foto kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Mata Pelajaran

PAI di SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penelaahan dan

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, pengalaman

sesorang, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun dengan tujuan untuk menyususn

hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori sebagai hasil penelitian. Oleh

karena itu, analisis data dilakukan melalui kegitan menelaah data, menata, membagi

menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola,menemukan

apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk

dilaporkan secara sistematis.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data

yang di kumpulkan kemudian diolah dan di analisis secara terus menerus dalam
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proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung dengan langkah-lagkah

sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi partisipan,

wawancara terstruktur dan dokumentasi, untuk mendaptakan data yang lengkap.

Observasi partisipan dan wawancara terstruktur dilakukan di lokasi penelitian,

seperti yang telah disajikan pada bagian sumber data dan teknik pengumpulan

data. Adapun pengumpulan data dalam bentuk dokumen diperoleh dari arsip

resmi Guru PAI SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna. Dokumen tersebut

meliputi surat keputusan kepala sekolah SMP Negeri I Kabawo nomor:

422/075/2018 tentang pembagian tugas guru periode tahun 2017/2018.

Pengumpulan data dalam bentuk dokumen ini dilakukan pada saat awal penelitian

beralangsung dengan meminta kepada guru mata pelajaran PAI SMP Negeri I

Kabawo Kabupaten Muna

b. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catata-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan oleh

peneliti setelah kegiatan pengumpulan data. Kemudian data yang diperoleh akan

digolongkan menjadi lebih sistematis. Data yang tidak dibutuhkan dalam

penelitian ini tidak dimunculkan dalam pembahasan, agar lebih mengarah pada

focus penelitian dan tidak membahas hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan

focus penelitian. Pada tahap reduksi ini peneliti memilah dan memilih data mana
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yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah pokok

penelitian ini. Data tersebut direduksi dengan mengedepankan data-data yang

penting dan  bermakna. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam

bentuk laporan penelitian. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan

lebih jelas.

c. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, untuk member

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang

telah direduksi oleh peneliti, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif

yang telah tersusun secara sitematis. Dalam hal ini seluruh data yang telah

diperoleh, kemudian disusun sesuai fokus yang diteliti yaitu rendahnya motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri I Kabawo Kabupaten

Muna.

d. Penarikan kesimpulan atau Verivfikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kejelasan

dan pemahaman mengenai rendahnya motivasi belajar siswa pada Mata pelajaran

PAI SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna, dan kendala serta solusi pelaksnaan

kegiatan Guru PAI dalam proses memotivasi pembelajaran mata pelajaran PAI

pada SMP Negeri I Kabawo Kabupatem Muna

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara mengecek ulang

data yang telah terkumpulkan dari lapangan agar memperoleh pemahaman yang

tepat.
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F. Pengecekan Keabsahan data

Untuk menjamin kesahihan dan keabsahan data, maka peneliti berupaya

menggunakan metode pengecekan keaabsahan temuan. Dalam penelitian ini,

pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada criteria-kriteria untuk menjamin

kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Moeloeng criteria

tersebut ada 4, yaitu: Kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan konfirmabilitas.8

Sementara peneliti hana menggunakan 3 metode pengecekan keabsahan temuan.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil

dikumpulkan sesuai fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk mencapai nilai

kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: teknik triangulasi sumber, pengecekan guru

dan siswa, dan perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan. Triangulasi sumber

data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

lain diluar data itu. Trianggulasi data dilakukan dengan cara menanyakan

kebenaran data tertentu yang diperoleh dari Guru PAI SMP Negeri I Kabawo

Kabupaten Muna, kemudian dikonfirmasikan kepala sekolah, wakasek kurikulum,

dan guru lainnya. Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukan data

atau informasi, termasuk hasil interpretasi penelitian yang sudah ditulis dengan

rapi dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip wawancara ada informan kunci

agar dikomentari, disetujui atau tidak, dan bisa ditambah informasi lain jika

diangap perlu.

8 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung:PT. Remaja
Rosda Karya, 2007, h.324-325
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2. Dependebilitas (kebergantungan)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan

kesalahan dalam menyimpulkan dan mengenterpretasikan data,, sehingga data

dapat dipertanggungjawabakan secara ilmiah. Kesalahan banyak disebabkan oleh

kesalahan manusia itu sendiri terutama peneliti sehingga instrument kunci dapat

menimbulkan ketidak percayaan pada peneliti. Dalam penelitian ini sebagai

auditor peneliti adalah pembimbing tesis yaitu Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si. Dan

Dr. H.Pairin,MA.

3. Konfirmabilitas (Kepastian)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara

mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh

materi yang ada. Dalam pelacakan ini, peneliti menyiapkan bahan-bahan yang

diperlukan seperti data lapangan berupa catatan lapanagan dari hasil pengamatan

penelitian tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam

mengembangkan program-program kegiatan proses pembelajaran guru mata

Pelajaran PAI dan transkrip wawancara serta catatan proses pelaksanaan penelitian

yang mencakup metodologi, strategi serta usaha keabsahan. Dengan demikian

metode konfirmabilitas lebih menekankan pada karkteristik data. Upaya

konfirmabilitas untuk mendapat kepastian data yang diperoleh itu obyektif,

bermakna, dapat dipercaya, factual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan

pengumpulan data ini, keterangan dari guru PAI SMP Negeri I Kabawo Kabupaten

Muna, serta keterangan dari informan lain perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah

yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan, objektifitas dan subjektifitas

untuk menuju suatu kepastian.
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Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari keabsahan data yang berkaitan

dengan derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu,

diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik keabsahan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan data

dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengeck balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan data hasil observasi non partisipan dengan data hasil wawancara

terstruktur

Data hasil observasi non partisipan mengenai penampilan dan bahasa yang

digunakan pada saat kegiatan Proses Pembelajaran guru Mata Pelajaran PAI SMP

Negeri I Kabawo Kabupaten Muna, dibandingkan dengan hasil wawancara

terstruktur apakah sudah sesuai dengan data hasil wawancara atau belum. Peneliti

dalam observasi non partisipan melihat penampilan guru mata pelajaran

pendidikan agama Islam SMP negeri I Kabawo Kabupaten Muna sudah cukup rapi

dan sopan juga siswanya, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Data hasil wawancara terstruktur dengan salah satu guru mata pelajaran

pendidikan agama Islam SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna yang mengikuti

proses pembelajaran di kelas menerapkan penampilan sebagai guru yang

professional, tidak yang seharusnya dalam hal berpakaian dan kita menggunakan

bahasa Indonesia pada saat kegiatan proses belajar mengajar waktu didalam
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maupaun diluar kelas guru pendidikan agama Islam SMP Negeri I Kabawo

Kabupaten Muna.

Hasil yang diperoleh setelah membandingkan hasil observasi non partisipan

dengan hasil wawancara terstruktur, bahwa penampilan guru mata pelajaran PAI

SMP negeri I Kabawo Kabupaten Muna yang mengajarkan mata pelajaran

Pendidikan agama Islam sudah cukup rapid an sopan, serta bahasa yang digunakan

adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Membandingkan hasil wawancara terstruktur dengan isi suatu dokumen yang

berakitan

Hasil wawancara terstruktur dengan guru mata pelajaran pendidikan agama

Islam SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna yang mengajarakan Mata pelajaran

PAI, peneliti memperoleh data mengenai gambaran umum motivasi belajar siswa

oleh guru mata pelajaran PAI SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna, factor

rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI SMP Negeri I Kabawo,

dan kendala serta solusi pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dalam

memotivasi belajar siswa pada SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna. Peneliti

kemudian membandingkan dengan isi dokumen yang diperoleh dari guru

pendidikan agama Islam SMP Negeri I Kabawo, seperti visi, misi, dan tujuan

sekolah. Hasil yang diperoleh stelah membandingkan hasil wawancara terstruktur

dengan isi suatu dokumen Guru PAI SMP Negeri I Kabawo KabupatenMuna

adalah proses pembelajaran guru memotivasi belajar siswa kurang berperan bagi

siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang telah dijarkan. Hal ini

dibuktikan dengan kegiatan proses belajar terhadap siswa dikelas dilaksanakannya

belum tercapai untuk memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan
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agama Islam, yaitu belum meningkatkan profesionalisme guru mata pelajaran

pendidikan agama Islam SMP Negeri I Kabawo Kabupaten Muna.

3. Membandingkan perspektif dan keadaan informan dengan berbagai pendapat dan

perspektif informan lainnya.

Peneliti menemukan pendapat yang berbeda antara informan yang satu

dengan yang lainnya meskipun pertanyaan yang diajukan sama. Hasil wawqncara

salah satu guru mata pelajaran PAI SMP negeri I Kabawo Kabupaten Muna yaitu

Hasim Jaya, S.Ag sebagai kordinator mata pelajaran pendidikan agama Islam,

mengatakan bahwa tidak ada kendala yang saya alami dalam pelaksanaan proses

belajar mengajar dikelas, sedangkan guru yang lainnya mengatakan bahwa ada

kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam mengajarkan mata

pelajaran PAI SMP Negeri I Kabawo kurangnya keaktifan peserta dalam hal ini

siswa untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dikelas juga kurangnya

sarana prasarana, sehingga rendahnya motivasi untuk belajar mata pelajaran

pendidikan agama Islam di SMP Negeri I kabawo Kabupaten Muna
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