
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode atau penelitian kualitatif adalah metode yang berusaha menarik 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara komprensif. Menurut Creswell, metode fenomenologi 

adalah bagian dari metode kualitatif yang dasar utamanya adalah filsafat 

fenomenologi. Masalah utama yang hendak dipahami dan didalami oleh metode ini 

adalah arti atau pengertian, struktur atau hakikat dari pengalaman hidup seseorang 

atau kelompok atas suatu gejala yang dialami (Semiawan, 2010, h. 40-41). 

Alasan peneliti mengambil Penelitian ini adalah upaya untuk meneliti dan 

menelaah tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

siswa membaca al-Qur’an, dalam penelitian kualitatif manusia adalah sumber data 

utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pertanyaan yang sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 14 Konawe Selatan yang 

beralamat di Jl. Poros Ambaipua-Opaasi, Kabupaten Konawe Selatan. Alasan 

pemilih sekolah tersebut sebagai tempat meneliti karena tempat tersebut belum 

banyak diteliti oleh orang lain dan masih banyak menimbulkan berbagai macam 
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persoalan sehingga peneliti tertarik untuk menyelesaikan persoalan yang terkait 

dengan judul. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan mulai dari 

Februari s/d Mei yang sesuai dengan terpenuhinya  data dalam penelitian ini. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu: 

3.3.1.1 Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung. Untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama islam 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca al-Qur’an pada siswa 

SMA Negeri 14 Konawe,  

3.3.1.2  Data sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga dibutuhkan  terkait 

pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian. Data sekunder 

dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk observasi, 

dokumentasi,dan hasil wawancara terhadap narasumber yang 

berasal dari para pelaku yang terkait dengan persoalan untuk 

mengetahui upaya guru pendidikan agama islam dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca al-Qur’an pada siswa SMA Negeri 14 

Konawe. Beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian 
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ini adalah Guru Kelas dan Murid angkatan tahun 2020 yang 

menjadi objek penelitian. Selain itu, data sekunder lain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel 

serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian. 

3.3.2  Sumber Data 

Data yang akan dikumpul dalam penelitian ini berasal dari berbagai 

sumber yaitu: 

1.3.2.2 Sumber data primer adalah sumber data utama dan langsung 

memberikan  data, kepada pengumpulan data. adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber berupa orang-orang 

yang dapat memperkaya dan mendapatkan informasi tentang 

persoalan dan menjadi pusat penelitian ini yaitu guru SMA Negeri 

14 Konawe Selatan kelas X 

1.3.2.3 Sumber data sekunder adalah sumber data kedua atau data 

tambahan yang berupa dokumentasi resmi berasal dari hasil 

publikasi berbagai literatur yang ada dibeberapa tempat seperti 

buku, artikel, jurnal, skripsi, arsip, serta situl diinternet yang 

berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari interner dan 

pespustakaan IAIN Kendari. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

3.4.1 Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang di 

lakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti teknik ini memungkinkan pengukuran secara langsung mengenai 

perilaku tertentu dari subjek yang sedang diteliti. Observasi juga dilakukan 

dengan mengamati proses belajar mengajar di SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan angkatan tahun 2020 selama pembelajaran. Dalam hal ini peneliti 

berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

mengenai upaya pendidikan agama islam dalam mengatasi kesulitan membaca 

al-Qur’an angkatan tahun 2020. 

3.4.2 wawancara  

wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang 

mendalam dari informan. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara luas.  

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: (1) guru pendidikan 

agama Islam untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan membaca al-Qur’an, 
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faktor-faktor penyebab kesulitan membaca al-Qur’an dan  upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an. (2) 

siswa SMA Negeri 14 Konawe Selatan untuk mengetahui bentuk-bentuk 

kesulitan membaca al-Qur’an, faktor-faktor penyebab kesulitan membaca al-

Qur’an dan upaya guru dalam mengatasi kesulitan membaca al-Qur’an. 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu dengan 

melihat situasi, catatan-catatan atau dokumentasi mahasiswa yang dijadikan 

sebagai penunjang penelitian. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dan akan 

dicari dalam penelitian ini antara lain: sejarah SMA Negeri 14 Konawe 

Selatan, visi dan misi sekolah, struktur organisasi dan foto- foto pada saat 

pembelajaran membaca al-Qur’an. 

3.5 Teknik Analisis Data. 

analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresntasikan 

semuanya kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982).(Syamsuddin AR Damaianti, 

2011, h. 108) yaitu Interactive model yang komponennya terdiri dari reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3.5.1 Redaksi Data 
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Reduksi data yaitu, penyederhanaan, pemilihan, serta pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dari data dalam penelitian 

ini.Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memproses data, 

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

yang peneliti dapat kandari proses pengumpulan data dan menyediakan kedalam 

fokus penelitian.  

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi maka data yang diperoleh didisplay, yakni dengan 

menyajikan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan 

memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. Dalam tahap ini data yang 

disajikan merupakan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. 

3.5.3 Penarikan kesimpulan 

Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang 

tersusun pada bentuk yang terpola pada penyajian data. Dengan cara 

membandingkan hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi, maka 

peneliti dapat melihat dan menentukan kesimpulan yang benar mengenai objek 

penelitian karena penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggembaran yang 

utuh dari objek penelitian.  

3.6 Pengecekan Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, traiangulasi teknik dan triangulasi 

waktu: 
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3.6.1 Trangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui beberapa sumber. 

3.6.2 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

hasil data observasi dengan hasil data wawancara, dengan demikian data 

yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data 

akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini. 

 


