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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang pengumpulan data-datanya tidak didasarkan atas perhitungan 

persentase, rata-rata, chikuadrat dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata 

lain, penelitian ini merupakan penelitian yang tidak melibatkan pada 

perhitungan atau angka dan kuantitas. 
1
 akan tetapi data-datanga berupa kata-

kata yang diperoleh melalui metode wawancara, metode observasi, metode 

dokumentasi, dan metode penelusuran data online.
2
 Dalam penelitian ini 

peneliti berusaha memahami makna suatu peristiwa atau kondisi tingkah laku 

subjek menurut penafsiran peneliti yang didapatkan dilapangan. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kampus Biru IAIN Kendari prodi bahasa 

Inggris angkatan 2016 semester IV. Alasan pemilihan lokasi ini dipilih karena 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah salah satu fakultas yang 

terbanyak pengguna google clasroom dibandingkan fakultas yang lain. Adapun 

waktu Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan sejak bulan April 2019-Juli 

2019,  terhitung setelah pelaksanaan seminar proposal.  

 

 

                                                             
1
 Tohirin. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan 

Konseling.” Jakarta: Rajawali Pers, (2013) h. 1 
2
 Burhan Bungin. “Penelitian Kualitatif” Jakarta: Kencana, 2008 h. 107-124 
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C. Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
3
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
4
 Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari yaitu Bapak Tandri Patih 

yang menerapkan pembelajaran kelas online berbasis google classroom 

dengan jumlah mahasiswa 34 orang, Program Studi Bahasa Inggris 

semester 4 angkatan 2016 IAIN Kendari.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Adapun yang menjadi 

sumber data sekunder adalah dengan mengamati akun-akun google 

classroom mahasiswa dan memperhatikan komentar-komentar mereka 

selama diskusi online.   

 

D.  Teknik Pengumpulan Data  

Mengumpulkan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti 

dengan metode interview, tes observasi, kuesioner, dan sebagainya.
5
 

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk suatu penelitian 

yang merupakan langah penting metode ilmiah, oleh karena itu pengumpulan 

                                                             
3
 Suharsimi Arikunto. “Prosedur Penelitian” Jakarta: PT Rineka Cipta (2006) h, 129 

4
 Sumadi Suryabrata. “Metode Penelitian” Jakarta: Rajawali, 1987. h.93 

5
 Suharsimi Arikunto, loc. cit.  h,232 
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data diperlukan dalam satu penelitian. Adapun tehknik pengumpulan data yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menanyakan Bagaimana 

mekanisme penggunaan pembelajaran berbasis google classroom, 

Bagaiamana efektivitas pembelajaran Online berbasis Google 

Classroom terhadap belajar mahasiswa dan Apa kendala-kendala dalam 

penggunaan google classroom sebagai media pembelajaran. Adapun 

yang akan diwawancarai adalah Bapak Tandri Patih yang mengajar 

Mata Kuliah Pendidikan Statistik di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

semester IV angkatan 2016 dengan jumlah mahasiswa 34 orang.  

2. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh atau 

mendapatkan data dengan mengamati akun-akun google classroom 

mahasiswa dan memperhatikan komentar-komentar mereka selama 

diskusi online. Data-data yang lain yang dianggap perlu dan 

mendukung penelitian ini.  

3. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) 

yang dilakukan denagn mengadakan pengamatan. Pengamatan 

dilakukan untuk menilai kondisi lingkungan seperti kondisi sarana yang 

digunakan selama belajar online dan fenomena-fenomena yang terjadi 

saat penelitian berlangsung.  
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E. Teknik Analisis Data 

Tehknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-

data tersebut dapat dipahami buka saja orang yang meneliti, akan tetapi juga 

oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian.  

 Data yang didapat dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Analisa data dilakukan 

selama pengumpulan data, setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis 

dengan mendiskripsikan data terlebih dahulu. Deskripsi data dilakukan dengan 

tiga tahap, yaitu: 

1. Seleksi data; seleksi data disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

data yag terkumpul memenuhi syarat untuk diolah atau tidak. 

Persyaratan yang dimaksud adalah setiap data yang diperoleh dari 

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk data dokumnetasi 

yang diambil harus relevan dengan sumber data yang dilengkapi serta 

dianalisis dengan sumber data lainnya. 

2. Klasifikasi; data yang diperoleh dari hasil wawancaea, observasi dan 

dokumentasi harus diklasifikasi menurut kategori masing-masing untuk 

memperoleh kesimpulan yang utuh. 

3. Interpretasi data adalah penafsiran data denga cara mencari persamaan 

dan perbedaan untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

 

 



25 

 

 
 

F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Menurut Moleong Terdapat empat kegiatan untuk mengecek keabsahan 

data dalam penelitian ini, yaitu: pengujian kredibilitas (credibility), 

dependabilitas (dependability), konfirmabilitas (confirmability), dan 

transferabilitas (transferability). Keempat kegiatan penelitian tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengujian Kredibilitas (Credibility) 

Menurut Sudaryanto, kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk 

menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan antara data yang 

diperoleh dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan 

bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan 

sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk 

menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, 

seperti: (1) perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, (2) ketekunan 

pengamatan dan (3) melakukan triangulasi (dengan sumber, teori dan metode). 

Kualitas dari sebuah penelitian tentulah sangat penting karena hal tersebut akan 

memperlihatkan keabsahan langkah demi langkah yang dilakukan selama 

berjalannya penelitian, seperti misalnya teknik dalam mengumpulkan data-

data, atau juga jenis data yang diperoleh, dan cara melaporkan data yang telah 

dikumpulkan.
6
 

Menurut Patton (Moleong) triangulasi meliputi 4 hal. Pertama, 

triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data 

                                                             
6
 etheses.uin-malang.ac.id/1842/6/09410137_Bab_3.pdf. diakses pada Tanggal 13 

Februari 2019, Pukul 14:15 AM. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1842/6/09410137_Bab_3.pdf
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dengan cara yang berbeda. Misal dengan jalan observasi ataupun wawancara. 

Lewat jalan tersebut diharapkan diperoleh informasi atau data yang handal. 

Kedua, triangulasi peneliti dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu 

orang dalam pengumpulan atau analisis data. Tujuannya untuk memperkaya 

khasanah pengetahuan dan menggali informasi yang lebih. Ketiga, triangulasi 

sumber data dilakukan guna menggali kebenarasi informasi melalu berbagai 

metode atau sumber perolehan data. Terakhir triangulasi dimanfaatkan guna 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.
7
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode dimana  

metode wawancara yang digunakan ditunjang dengan metode observasi pada 

saat wawancara dilakukan. Triangulasi peneliti pun digunakan dengan 

memanfaatkan dosen pembimbing sebagai pengamat. Tidak ketinggalan 

triangulasi teori untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan penelitian. 

2. Pengujian Dependabilitas (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruh proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak 

dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau 

dependable. Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan 

                                                             
7 Ibid 
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oleh auditor yang independent, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat 

kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Menurut Sanafiah Faisal, 

Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan "jejak aktivitas 

lapangannya", maka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.
8
 

3. Pengujian Konfirmabilitas (Konfirmability) 

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip 

dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian yang 

berkaitan dengan proses yang dilakukan, terutama berkaitan dengan deskripsi 

temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar konfirmability.
9
 

4. Pengujian Transferabilitas (Tranferability) 

Seperti telah dikemukakan bahwa, transferability ini merupakan 

validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal 

menunjukkan derajad ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke 

populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan 

                                                             
8
 Soendari. Penddikan Luar Biasa. Power Point Perkuliahan; Penelitian PKKh 

Keabsahan Data. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 14:25 AM. 
9
 etheses.uin-malang.ac.id/1842/6/09410137_Bab_3.pdf. loc. cit 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1842/6/09410137_Bab_3.pdf
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pertanyaan, hingga manapenelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam 

situasi lain.  

Bagi peneliti Kualitatif, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga 

manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi 

sosial lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian 

yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka 

pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian 

tersebut di tempat lain. Menurut Sanafiah Faisal, bila pembaca laporan 

penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, "semacam apa" 

suatu hasil penelitian diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut 

memenuhi standar transferabilitas. 
10
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 Soendari. Penddikan Luar Biasa. Power Point Perkuliahan; Penelitian PKKh 

Keabsahan Data. loc. cit. 
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