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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang berusaha mengungkap dan menganalisis fenomena kegiatan 

yang terkait dengan strategi guru dalam pengelolaan pembelajaran di MI 

Asy-Syafi‟iyyah. 

peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks 

dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut 

dijaring dengan metode alamiah yakni interview langsung dengan para 

narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, penulis 

bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan 

pola, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Sehingga 

dalam penelitian ini dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan fokus 

penelitian tersebut yaitu strategi guru dalam melakukan pengelolaan 

pembelajaran di MI Asy-Syafi‟iyyah. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Asy-Syafi‟iyyah. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal sampai 

perampungan data-data dilapangan.  

3.3  Data dan sumber data  

Data merupakan hasil pencatatan peneliti berisi segala hal baik yang 

berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 
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informasi (Nugroho, 2018). Adapun data penelitian ini dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

3.3.1 Data primer 

 Sumber data primer adalah sumber data utama dan langsung 

memberikan data, kepada pengumpulan data. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru di MI Asy-Syafi‟iyyah Kendari. Mereka dijadikan 

sebagai informan untuk memberikan informasi tentang persoalan sekolah 

atau data yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

3.3.2 Data sekunder 

  Sumber data sekunder adalah sumber data kedua atau data tambahan 

yang berupa dokumen resmi. Dokumen resmi dalam penelitian ini berupa 

sumber tetulis dari MI Asy-Syafi‟iyyah.  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

mraelakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data yaitu: 

3.4.1 Teknik Observasi atau pengamatan, merupakan merupakan metode 

pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu 

kemudian mencatat sebuah peristiwa yang diamati dengan sistematis an 

memaknai peristiwa yang diamati. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dalam kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada 

saat melakukan PLP II selama kurang lebih 2 bulan. (Ni'matuzahroh, 2018) 
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3.4.2 Teknik wawancara digunakan untuk mencari data-data yang berkaitan 

dengan ide, gagasan, pendapat dari informan. Teknik wawancara yaitu 

peneliti melakukan tanya jawab terhadap subjek yang diteliti. 

3.4.3 Metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, yang berbentuk dokumen tertulis, foto, dan karya-karya 

monumental dari seseorang. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan dengan pokok penelitian di MI Asy-Syafiiyah Kendari. 

3.5 Tekhnik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis agar memperoleh 

data yang valid dan cocok untuk disajikan sesuai dengan masalah yang 

dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap melakukan 

analisis data, yaitu : 

3.5.1 Reduksi data 

Reduksi data, yaitu semua data yang diperoleh di lapangan dianalisis 

sekaligus dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting. 

3.5.2 Penyajian data  

Penyajian data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara 

fisik. Membuat display merupakan analisis pengambilan keputusan. Pada 

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 

menjawab masalah penelitian. 
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3.5.3 Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya 

dan menarik kesimpulan. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, 

sehingga data yang telah ada difilter kembali dan di uji kelayakannya untuk 

mendapatkan hasil data yang valid, aktual dan terpercaya. Teknik triangulasi 

yang digunakan peneliti ialah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

metode. Dalam pengecekkan keabsahan data maka peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai cara untuk memastikan keakuratan data dengan 

menggunakan triangulasi sebagai berikut : 

3.6.1.1 Tringulasi sumber yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.  

3.6.1.2 Tringulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan. 
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