
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif adalah  suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Mahmud, 2011, h.89). 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena peristiwa yang terjadi dalam 

objek penelitian ini bersifat alamiah, pengumpulan data langsung dari sumber data yang 

ada dilapangan, dan bentuk penyajian datanya hanya berupa kata-kata atau gambar, 

tidak menekankan pada angka. Jenis penenelitian ini peneliti berupaya untuk 

mendeskripsikan peran yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami oleh peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Jaya Bakti. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan 

suatu fenomena dalam variable tunggal maupun korelasi atau perbandingan (Arifin, 

2011, h.54).   Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti hanya 

sekedar mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan tidak memberikan perlakuan 

khusus terhadap objek penelitian. Selain itu jenis penelitian ini bentuknya sederhana, 

mudah dipahami, dan tidak membutuhkan teknik statistik. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah pendekatan 

kualitatif metode deskriptif, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan mengabarkan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskriptif memusatkan 

perhatiannya pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.    
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3.2 Tempat dan Waktu  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Jaya Bakti  Kabupaten Buton 

Selatan. Alasan memilih lokasi dikarenakan ada peserta didik yang memiliki kesulitan 

belajar terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan dari penelitian ini, makapenggunaan metode kualitatif deskriptif untuk 

menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian yaitu peserta didik, 

guru dan pihak sekolah. Subyek penelitian merupakan sumber untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Dalam penelitiandi kelas IVA memiliki jumlah peserta didik 

sebanyak 20 peserta didik yang terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan, sementara di 

kelas IVB memiliki jumlah peserta didik sebanyak 15 peserta didik terdiri dari 5 laki-

laki dan 10 perempuan. Adapun waktu penelitian sekitar 3 bulan, terhitung sejak 

disetujui proposal penelitian ini oleh Dewan penguji. 

3.3 Sumber Data Penelitian 

3.3.1  Data Penelitian 

 Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan peneliti baik 

berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi.  

3.3.2 Sumber Data  

Sumber data adalah sumber-sumber yang diingnkan seorang peneliti 

mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang ditumbuhkan dalam penelitian 

(Mukhtar, 2013, h.107). Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun 

karya ilmiah in dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
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3.3.2.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 2014, h.39). Yang menjadi 

sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu kepala sekolah, guru, 

peserta didik. Kepala Sekolah sebagai informan utama untuk mengetahui 

bagaimana perjalanan selama menjadi kepala sekolah, juga berkaitan dengan 

bagaimana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengatasi kesulitan belajar 

pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Jaya Bakti. 

Selanjutnya guru sebagai informan pertama untuk mengetahui 

bagimana perannya sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. 

3.3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak 

langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua dan 

ketiga. 

Data sekunder dikenal sebagai data-data pendukung atau perlengkapan 

data utama yang digunakan oleh peneliti.Jenis penelitian sekunder misalnya 

dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, tulisan-tulisan tangan, dan 

berbagai dokumentasi lainnya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan yang sangat penting dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

3.4.1 Pengumpulan data dengan metode observasi 
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Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dimana 

pengumpulan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta 

menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan 

(Widoyoko, 2012, h.46). 

Sedangkan metode observasi yang peneliti gunakan adalah observasi 

partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan, aktivitas, 

apa yang dikerjakan oleh subyek penelitian. Metode observasi ini digunakan 

untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan peserta didik 

dan bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

3.4.2 Pengumpulan data dengan metode interview (wawancara) 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2012, 

h.113). Jadi metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

dating dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai. Yakni guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan peserta didik. 

3.4.3 Pengumpulan data dengan metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variable 

yang berupa buku-buku, majalah, transkrip, surat kabar, prasasti, dan catatan 

harian (Arikunto, 2006, h.156). 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data atau dokumen berupa profil, kondisi sekolah, kondisi guru, 

kondisi peserta didik, struktur sekolah, dan denah lokasi sekolah yang diteliti.  
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Dokumentasi dilakukan dengan cara mengamati dokumen berbentuk 

tulisan, gambar,atau karya-karya monumental dari informal. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita dan 

biografi. 

3.5 Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan 

dan Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2011, 

h.334). 

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verivikasi (Miles & Huberman, 1992, h.16). Mengenai ketiga alur tersebut 

secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari 

Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data 
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3.5.1 Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Proses 

reduksi data akan dipadu oleh tujuan yang akan dicapai, yaitu sebuah temuan 

dalam penelitian tersebut. Reduksi data mempermudah untuk pengumpulan 

data selanjutnya. 

3.5.2 Penyajian Data (data display). 

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan atar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks naratif. Namun tidak menutup kemungkinan penyajian data juga 

didukung dengan grafik, tabel, chart, untuk melengkapi penjelasan teks yang 

bersifat naratif. 

3.5.3 Pengambilan Kesimpulan/verivikasi (conclusion drawing/verification) 

Kesimpulan yang dihasilkan dari dua buah proses sebelumnya 

diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum penah ada. Penyajian data yang 

dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka 

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel. 
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3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan trigulasi. Triangulasi yang dilakukan mencakup trigulasi waktu, sumber dan 

teknik pengumpulan data. 

3.6.1 Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada 

informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis 

merencanakan untuk memberikan jeda waktu sekitar 1 pekan pada informan 

sebelum penulis menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada informan. 

3.6.2 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara penulis menanyakan informasi 

pada guru PAI dan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga 

dapat mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

3.6.3 Triangulasi teknik dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dengan 

menggunakan beberapa metode kemudian membandingkan hasilnya. Pada 

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian ini data yang diperolah dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, 

guru PAI kelas IV, wali kelas IV, dan peserta didik kelas IV di SD Negeri 1 Jaya Bakti. 

Triangulasi ini adalah menggali informasi yang dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi tertentu. Data hasil observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial kemudian dilakukan pencatatan.Data 

hasil wawancara adalah adanya pedoman wawancara. 


