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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif  kualitatif  bertujuan untuk 

mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Dengan penelitian deskriptif, peneliti menggambarkan atau 

menjelaskan variabel yang telah diteliti melalui data-data yang diambil dari 

penelitian, kemudian di analisis dan diambil suatu kesimpulan sebagai hasil 

penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna dan tidak menekankan pada 

generalisasi. Pada penelitian ini, data kualitatif di gunakan untuk mengetahui 

kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran fisika di Madrasah Aliyah Negeri 

di Kabupaten Konawe Selatan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat  Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Se-

Kabupaten Konawe Selatan yang dimana Terdapat 2 Madrasah Aliyah Negeri di 

Kabupaten Konawe Selatan yaitu MAN 1 Konawe Selatan yang terletak di 

Kecamatan Konda dan MAN 2 Konawe Selatan yang terletak di Kecmatan Buke.  
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan yaitu Bulan 

Maret sampai April  2022. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Data primer. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti 

umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari 

tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara (Moleong, 

2011: 100). Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang 

benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan 

masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Guru Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yaitu: 

a. Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan kelas X IPA
1
, XI IPA

1
, dan XII 

IPA
1
 yaitu Bapak Roy Izen Mustakim, S.Pd.,M.Pd. 

b. Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan kelas X IPA
2
, XI IPA

2
, dan XII 

IPA
2
 yaitu Bapak Syukur, S.Pd.,M.Pd. 

c. Guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan kelas X Agama yaitu Bapak Andi 

Musrifan, S.Pd. 

d. Guru Fisika MAN 2 Konawe Selatan kelas X IPA, XI IPA, dan XII IPA 

yaitu Ibu Sri Nurjaya, S.Pd. 

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau 
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ketiga. Data sekunder juga dikenal sebagai data-data pendukung atau 

pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder 

ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuserif, tulisan-

tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya (Moleong, 2011: 100).  

Adapun yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi yang berupa, foto kegiatan, dan perangkat pembelajaran guru. 

Selain itu, juga digunakan buku, jurnal, skripsi, artikel serta situs di internet 

yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari internet dan 

perpustakaan IAIN Kendari. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data ialah alat yang digunakan untuk 

memperoleh data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada obyek penelitian di 

lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi  

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan 

bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat 

kecil (proton dan elektron) maupun sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas. Sanafiah faisal (1990) mengklarifikasi obeservasi 

menjadi 3 yaitu observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan 
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tersamar dan observasi yang tak berstruktur (Sugiyono, 2017: 222). Observasi 

dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang dilakukan secara 

langsung oleh peneliti guna untuk mengamati bagaimana keadaan dan situasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan secara langsung terhadap Guru Fisika di Madrasah Aliyah 

Negeri yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Wawancara langsung 

merupakan kumpulan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara dan dijawab 

oleh orang yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh 

informasi mengenai kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran Fisika. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis data berupa catatan, transkip, dokumen, gambar, dan buku 

(Sukmadinata, 2006: 220). Metode dokumentasi yang dimaksud ialah kegiatan 

mendokumentasikan semua kegiatan selama penelitian sebagai penunjang 

penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan 

dibantu instrumen lainnya yaitu pedoman wawancara. Peneliti sebagai instrumen 

utama karena hanya peneliti yang dapat bertindak sebagai alat dan responsif 
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terhadap realitas karena bersifat kompleks. Bekal informasi awal, peneliti 

melakukan observasi secara mendalam melalui wawancara dengan guru.   

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, 

penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang 

mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian 

deskriptif. Dalam penelitan kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data bermacam-macam (triangulasi), 

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian ini 

menggunakan teknik naturalistik yaitu penyajian dalam bentuk kata-kata verbal 

bukan dalam bentuk data (Sugiyono, 2017: 243).  

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan  bentuk suatu 

yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang 

ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dalam 

penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan 

rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya, 

observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses melalui 

pencatatan, pengetikan, dan penyutingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

(Djam’an, 2017: 201).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap melakukan 

analisis data, yaitu : 



40 

 

3.6.1 Reduksi Data 

Semua data dilapangan dirangkum dan memilih hal-hal yang pokok, 

mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian ini. Reduksi 

data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala data yang diperoleh 

menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. 

3.6.2 Penyajian Data 

Dilakukan penelaan pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber 

yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk 

menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. 

3.6.3 Verifikasi Data 

 Yaitu tekhnik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

mencari makna data dan menyimpulkannya. Verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan yaitu teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

mencari makna data yang masih kabur, penuh keraguan, tetapi dengan 

bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan 

dengan mengelolah data di lapangan. Jenis analisis data yang dilakukan melalui 

tiga tahapan ini memerlukan pengorganisasian data dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang kemudian peneliti dapat melihat dan menentukan 

kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian karena penarikan kesimpulan 

merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian dalam hal ini 
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peneliti dapat mengetahui Kesulitan Guru dalam Mengajar Mata Pelajaran Fisika 

Di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam penelitian perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data bias atau tidak valid. Triangulasi dalam pengujian keabsahan 

data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2014: 335). 

Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.   

3. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten pada waktu yang berbeda. 

 

 

 


