
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN   

3.1 Jenis Penelitian   

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Sedangkan 

metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Taylir 

dan Bogdan mendefinisikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. (Farid Maulana, 2020 :21) 

 Peneltian ini termasuk kualitatif deskriptif, karena peneliti berusaha mencari 

dan menggambarkan fakta tentang Problematika Belajar Daring Pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam  Kelas VIII Dimasa Pandemi COVID-19. 

3.2 Tempat dan waktu Penelitin   

 Tempat atau lokasi  penelitin ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan. Penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu setelah proposal di 

seminarkan.  

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data adalah segala keterangan mengenai semua hal dan berkaitan dengan 

tujuan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan 

kepustakaan, maka informasi data bersumber dari dua sumber, yaitu:  

 1.Sumber data primer adalah sumber data utama dan langsung  memberikan 

data, kepada pengumpul data. Dari data hasilwawancara dan observasi 

terhadap responden. Beberapa responden yang di wawancarai antara lain 

yaitu guru sejarah kebudayaan islam. Sedangkan dari hasil observasi 



diperoleh dari hasil observasi kepada guru sejarah kebudayaan islam dan 

siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Konawe Selatan. 

2. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua atau data tambahan untuk 

mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga 

di butuhkan terkait pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian ini di kumpulkan dalam bentuk observasi, 

dokumentasi, dan hasil wawancara terhadap narasumber yang berasal dari 

para pelaku yang terkait dengan persoalan untuk mengetahui Problematika 

Belajar Daring Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  Kelas VIII 

Dimasa Pandemi Covid-19. Beberapa informan yang di wawancarai dalam 

penelitian ini adalah Guru Sejarah Kebudayaan Islam dan Siswa kelas VIII 

Yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku, Jurnal, Skripsi, serta situs internet yang 

berkaitan dengan penelitian.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan 

yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek penelitian di lpangan, teknik 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

3.4.1 Observasi  

Observasi adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan 

menghimpun data dengan cara pengamatan atau penginderaan. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati kondisi sekitar subjek penelitian yang akan 

menjadi sumber data penelitian. Observasi juga dilakukan dengan mengamati 



kegiatan-kegitan siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Konawe Selatan selama 

pembelajaran online. Adapun aktivitas siswa selama pembelajaran online yaitu:  

.dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap Problemtika apa saja yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran daring yang dialami oleh siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara ( 

syofian Siregar: 130). 

Dalam hal ini wawancara untuk mendapatkan informsi yang terkait dengan 

fokus penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk medapatkan data 

yang mendalam responden. Dalam penelitin ini, peneliti ingin mendapatkan 

data secara langsung dari responden oleh karena itu peneliti menggunakan 

teknik wawancara. Yang menjadi sasaran peneliti untuk interview adalah Guru 

Sejarah Kebudyaan Islam  dan Siswa-siswi kelas VIII MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan.  

1.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, dokumen, gambar, dan buku. (Farid Maulana, 2020:25).  



Metode dokumentasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu dengan melihat 

situasi, catatan-catatan atau dokumen siswa yang dijadikan sebagai penunjang 

penelitian. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dan akan  dicari dalam penelitian 

ini antara lain: Dokumen Jumlah Siswa, Nama-nama guru, profil sekolah, denah 

sekolah, dokumentasi wawancara,. 

3.5 Teknik Analisis data  

 Dalam menganalisa data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode 

analisis data kualitatif deskriptif, metode analisis deskriptif kualitatif adalah setelah 

ada data yang berkaitan dengan penelitian, maka disusun dan diklasifikasikan 

menggunakan data-data yang diperoleh untuk menggambarkan jawaban dari 

pertanyaan yang telah dirumuskan. Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah 

model Miles dan Huberman dalam sugiono (2005) yaitu interactive model  yang 

komponennya terdiri dri reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3.5.1 Reduksi Data 

  Reduksi data yaitu, penyederhanaan, pemilihan, serta pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang benar-benar di butuhkan dari data tersebut dalam 

penelitian ini. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memproses 

data, memberikan gambaran yang jelas, serta mencarinya jika diperlukan. Reduksi 

data yang peneliti dapatkan dari proses pengumpulan data dan menyediakan ke dalam 

fokus penelitian. 

 

 



3.5.2 Penyajian Data 

 Setelah data reduksi maka data yng di peroleh didisplay, yakini dengn 

menyajikan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan 

untuk diambil sebuah kesimpulan. Menurut Emzir (2014) Display sebagai suatu 

kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan 

dan pengambilan tindakan (h.131) 

3.5.3 Penarikan kesimpulan  

  Penarikan kesimpulan didasrkan pada data informasi yang tersusun pada 

bentuk yang terpola pada penyajian data. Melalui informasi tersebut peneliti dapat 

melihat dan menentukn kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian karena 

penarikan kesimpulan merupakan kegiataan penggambaran yang utuh dari objek 

penelitian. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

 Dalam penelitin kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data biasa atau tidak valid. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu dan untuk keperluan pengecekan 

aatau perbandingan dengan kata tersebut. Triangulasi yang digunakan yaitu 

triangulasi sumber yaitu mengecek balik derajat suatu informasi dengan 

membandingkan data diperoleh dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumnetasi 

yang berkaitan dengan judul penelitian (Moelong, 1993: 9). 



 Wiliam Wiersma menjelaskan, teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan keabsahan 

atu sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan 

dengan mengecek keabsahan dta yang terdiri dari sumber, metode dan teori (Sugiono, 

2007: 273). 

 Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan 3 (tiga macam trianggulasi, yitu trianggulasi sumber, trianggulasi 

metode dan trianggulasi waktu: 

1.Trianggulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui alat dan waktu yang berbeda. 

2.Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hsil data observasi 

dengan data hasil wawancara, dengn demikian data yang telah dirumuskan akan 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik yang sesuai dengan 

penelitian ini.  

3.Trianggulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten pada waktu yang berbeda.  

 

 

 


