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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian  

 Sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat, penelitian ini dilakukan 

berdasarkan penedekatan kualitatif, jenis penelitian ini digolongkan ke dalam 

bentuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian ini dilakukan di 

lapangan atau lokasi penelitian. 

 Pada penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan yang 

dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian ini dilakukan 

dengan mendatangi tempat penelitian atau lapangan, kemudian menggambarkan 

suatu keadaan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman 

secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan 

secara wajar tanpa manipulasi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengamati dan menggambarkan 

situasi yang sebenarnya terjadi mengenai upaya guru dalam menanamkan nilai 

agama pada siswa di SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah di SDN 51 Mulaeno yang beralamat di  Desa 

Mulaeno, Kecamatan  Poleang Tengah, Kabuapaten Bombana. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di SDN 51 Mulaeno semester genap Tahun Ajaran 2021/2022. 

Adapun waktu yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian sekitar 

tiga bulan yaitu dari bulan februari sampai april 2022. 
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3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

3.3.1 Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan (Tanujaya, 2017). 

a. Kepala Sekolah 

  Melalui sumber data ini diharapkan dapat diperoleh data dari Kepala 

Sekolah SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana yang 

meliputi sejarah berdiri dan letak geografis, visi misi, tujuan berdirinya, 

keadaan tenaga kerja, keadaan jumlah siswa dan sarana prasarana, serta 

upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai agama. 

b. Guru  

  Sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, 

disini diperoleh data mengenai upaya guru dan cara yang digunakan 

dalam menanamkan nilai agama pada siswa. 

 

3.3.2 Objek penelitian 

  Objek penelitian merupakan hal yang menjadi perhatian utama dari suatu 

penelitian.Objek dalam penelitian ini yaitu metode guru dalam menanamkan nilai 

agama pada siswa di SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mandapatkan data. Tanpa 

mengetahui taknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang di tetapkan (Sugiyono, 2007, h. 308). 
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 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

3.4.1 Teknik Observasi (Pengamatan) 

Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang peran guru dalam 

penanaman nilai keagamaan siswa di SDN 51 Mulaeno. Observasi merupakan 

salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara 

visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. 

Apabila Orang yang melakukan observasi subjektivitasnya sangat tinggi, akurasi 

data sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari satu orang yang 

melakukan observasi dalam satu fenomena dan bisa diukur reliabilitasnya antar 

observer. 

Dalan observasi ini, peneliti mengamati proses kegiatan pembelajaran di 

SDN 51 Mulaeno dan proses penanaman nilai-nilai ibadah dan akhlak di SDN 51 

Mulaeno. Observasi ini dilakukan untuk mendukun dan memperkuat darubhasil 

wawancara yang peneliti lakukan. 

3.4.2 Teknik Wawancara  

Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang besarnya peran guru 

yang ada di SDN 51 Mulaeno tentang kurangnya penanaman nilai keagamaan 

pada siswa. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. Dalam menggunakan metode ini peneliti 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrumen penelitian 
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sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan yang 

kemudian akan diperdalam dalam analisa lebih lanjut. 

3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, 

di dalam melaksanakan metode ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkip, internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, 

agenda dokumen, buku-buku dan peraturan-peraturan. Melalui teknik ini peneliti 

berusaha menggali data dengan cara menelaah arsip-arsip dan rekaman. Adapun 

arsip-arsip yang ditelaah dalam penelitian ini ialah arsip-arsip yang disimpan oleh 

lembaga pendidikan SDN 51 Mulaeno, maupun yang berada di tangan 

perorangan, yang berupa dokumen-dokumen sejarah, biografi, sistem dan 

mekanisme kerja, teks pidato, peraturan-peraturan yang pernah dibuat, rekaman 

berwujud foto dan rekaman dengar. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian 

diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu: 
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3.5.1 Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu.Teknik reduksi data ini, digunakan untuk merangkum dan 

memfokuskan data pada penanaman nilai Agama pada siswa di SDN 51 Mulaeno 

Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana. 

3.5.2 Penyajian Data 

  Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.Teknik ini, penulis gunakan untuk menyimpulkan data dari berbagai 

informasidan data yang diperoleh mengenai metode guru dalam menanamkan 

nilai Agama pada siswa di SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

  Pengujian keabsahan data dalam peneltian ini, peneliti menggunakan 2 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik : 

3.6.1 Triangulasi 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 
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yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data 

akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


