
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang

temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan

lainnya (Imam, 2013). Akan tetapi data-datanya berupa kata-kata yang berasal

dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lainnya, atau penelitian yang di

dalamnya mengutamakan pendeskripsian secara analis tentang suatu peristiwa

untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut (Moleong,

2002, hal. 4).

Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami dan menafsirkan makna

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif penelitian sendiri.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu lembaga pendidikan Islam di

bawah naungan Kementrian Agama Kota Kendari yaitu MTsN 1 Kendari.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret-Juli 2020.

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung

dari informasi di lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi

partisipasi. Berkaitan dengan hal tersebut, wawancara dilakukan kepada
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Kepala Madrasah, Kepala Kabag TU, Wakamat Kesiswaan, Operator

Madrasah, Guru dan beberapa siswa MTsN 1 Kendari.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan lain sebagainya.

Dokumen tersebut dapat berupa buku, file dan literatul lainnya yang

berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh

penulis untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yaitu

suatu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian ini. Teknik yang digunakan sebagai berikut:

3.4.1 Metode pengamatan (observasi) yaitu metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Hasil

pengamatan ini, kemudian dikomparasikan (dibandingkan) dan diakumulasi

sebagai data pelengkap kemudian dideskripsikan dalam hasil penelitian

Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui secara langsung

bagaimana pemanfaatan Android (smartphone) pada saat menjelang ulangan

semester dan proses pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan

observasi dengan mengamati dan melakukan wawancara.

3.4.2 Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan

wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap
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mengetahui masalah yang akan dibahas. Penulis berusaha menggali

informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk

mengetahui praktek yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian

(Suharsinni, 2005).

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada Kepala Madrasah,

Kepala Kabag TU, Wakamat Kesiswaan, Operator Madrasah, Guru dan

siswa.

3.4.3 Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan

dengan mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Tekhnik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data agar lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian

lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model

Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh (Sugiyono, 2012, hal. 273).

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data adalah

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi data

(data verification).

3.5.1 Reduksi data (data reduction)

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses

mengurangi/membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan,

memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang telah diperoleh. Data

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data yang
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berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung secara

terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan reduksi data

berlangsung sampai laporan akhir tersusun lengkap.

3.5.2 Penyajian data (data display)

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada  langkah ini

penulis menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara yang telah

dilakukan.

3.5.3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data (conclusion drowing/data

verification)

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-

bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan

veriifkasi data. Penulis menyusun secara sistemtis data yang sudah disajikan

lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan focus

penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan diawal dan bisa berubah seiring

perkembangan dilapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan

konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian.

3.6 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari adanya jawaban dari infroman yang tidak jujur. Pengujian keabsahan
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data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan

pengamatan, dan mengadakan membercheck.

3.6.1 Triangulasi

Untuk menghindari data yang biasa dan tidak valid Wiliam Wleresma

menjelaskan, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan

keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada.

Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari

sumber, metode, penyidik dan teori (Sugiyono, 2012, hal. 329).

Adapun cara-cara pengecekan keabsahan data dan menggunakan

triangulasi adalah sebagai berikut.

3.6.1.1 Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang

sama, dengan menggunakan observasi, partisipatif, wawancara

mendalam dan dokumentesi untuk data yang serempak.

3.6.1.2 Triangulasi sumber, adalah untuk mendapatkan data dari sumber

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dari suatu sumber

dapat pula dilakukan observasi, wawancara dan memperoleh

dokumentasi, sehingga kredibilitas data lebih akurat.

3.6.1.3 Triangulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas

data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada

saat narasumber masih segar, belum banyak masalah memberikan

data yang valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka
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pengujian kredibiltas data dapat dilakukan, dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain waktu

atau situasi yang berbeda.

3.6.2 Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan data meningkatkan kredibilitas/kepercayaan

data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan,

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui

maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti

hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin

akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang

dieroleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang

diperoleh sejak dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan

atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang diperoleh

sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka

perpanjangan pengamatan erlu diakhiri.

3.6.3 Mengadakan membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi

tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud

sumber data atau informan (Sugiyono, 2012, hal. 276).
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Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan ketiga macam

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan diatas agar data yang

penulis peroleh valid.


