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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitian yang diguanakan berupa deskriptif, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual 

dan cermat.  Penelitian bersifat lapangan (field research) yaitu metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realitas. Penelitian yang dilakukan dengan cara 

terjun kelapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas untuk 

mengetahui problematika guru dalam memilih dan menerapkan media pada 

pembelajran di MI Al-Azhar Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru di MI Al-Azhar kecamatan Alalak 

Kabupaten Barito Kuala khususnya yang menjadi Wali Kelas yaitu sebanyak 6 orang 

guru. Objek dari penelitian ini adalah problematika guru dalam menggunakan media 

dalam pembelajaran di MI Al-Azhar kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. 

  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 
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a. Data pokok, yaitu berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu 

menyangkut problematika guru dalam menggunakan media pada proses 

pembelajaran pada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kabupaten Barito Kuala 

meliputi: 

1. Data yang berkaitan media apa saja yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar 

2. Data tantang bagaimana problematika guru dalam menggunakan media 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar 

b. Data penunjang, data yang menyangkut gambaran umum tentang lokasi atau yang 

berhubungan dengan obyektif lokasi penelitian, meliputi: 

1) Sejarah berdiri dan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar  

2) Sarana dan sumber belajar yang ada di Madrasah ibtidaiyah Al-Azhar 

3) Keadaan tentang staf administrasi dan siswa 

2. Sumber Data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, data di gali melalui sumber 

data yang meliputi: 

a. Informan, yaitu guru-guru di Al-Azhar yang telah ditetapkan sebagai subyek 

dalam penelitian ini. 

b. Dokumen, yaitu berupa catatan-catatanyang terdapat di sekolah yang berhubungan 

dengan data yang di gali terutama data penunjang.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumplan data, yang terdiri dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi sebagai berikut.  

1. Wawancara  

 Wawancara adalah digunakan untuk menggali data tentang problematika guru 

dalam menggunakan media pembelajaran yang dilihat dari aspek: dukungan Kepala 

sekolah, kelengkapan media pembelajaran, usaha guru secara mandiri, kemampuan 

guru dalam menggunakan media pembelajaran, kesadaran guru dalam menggunakan 

pembelajaran.  

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada Kepala 

Sekolah dan guru Wali Kelas di MI Al-Azhar selaku informan berdasarkan pada 

pedoman wawancara.  

2. Dokumentasi 

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam laporan hasil penelitian, seperti 

keadaan sekolah, guru, peserta didik, gambaran umum sekolah dan data pendukung 

lainnya yang diperlukan, yang bersumber dari staf tata usaha di MI Al-Azhar. 

a. Sejarah singkat berdirinya MI Al-Azhar. 

b. Keadaan guru dan karyawan di MI Al-Azhar. 

c. Jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain serta pendidikan 

terakhirnya di MI Al-Azhar 
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Tabel I. Matriks Data Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data TPD 
 1.  Data pokok 

1) Problematika guru dalam 
menggunakan media pembelajaran 
di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar 
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito 
Kuala  

2) Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi problematika guru dalam 
menggunakan media pembelajaran 

 
Kepala Sekolah 
& Guru 
 
 
 
Guru 
 

 
Wawancara 
 
 
 
 
Wawancara 

 2.  Data Penunjang 
1) Gambaran umum lokasi penelitian 
2) Sejarah berdiri dan pembangunan 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar  
3) Sarana dan sumber belajar yang ada 

di Madrasah ibtidaiyah Al-Azhar 
4) Keadaan guru dan staf administrasi 

dan siswa 

 
Informan 
Informan 
 
Informan 
 
Informan 

 
Dokumentasi 
Dokumentasi 
 
Dokumentasi 
 
Dokumentasi 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah. 

a. Koleksi data yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak banyaknya untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diperlukan. 

b. Editing data yaitu memeriksa dan meneliti data yang terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua sudah lengkap atau belum. 

c. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data sesuai jenisnya, sehingga 

memudahkan penulisan  selanjutnya. 
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2. Analisis Data 

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan 

analisi data yang disebut dengan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran 

mengenai media apa saja yang digunakan dan kesulitan-kesulitan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran di MI Al-Azhar Keamatan Alalak Kabupaten 

Barito Kuala.  

Kemudian untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis 

menggunakan metode induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan secara umum 

berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan data di lapangan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penelitian ini, yaitu tahap 

pendahuluan, tahap persiapan, tahap pelaksanaa dan tahap akhir. 

1. Tahap Pendahuluan 

 Pada tahap pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Penjajakan awal ke lokasi yang akan di teliti 

b. Membuat desain proposal skripsi 

c. Berkosultasi dengan dosen pembimbing  

d. Mengajukan desain proposal ke Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Antasari 

untuk mendapat persetujuan judul. 

e. Melaksanakan seminar terhadap desain proposal yang telah disetujui  

2. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 
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a. Melaksanakan seminar dengan proposal skripsi 

b. Mengkonsultasikan hasil seminar desain proposal skripsi dengan dosen 

pembimbing  

c. Melakukan perbaikan berdasarkan catatan konsultasi dan pembimbing 

d. Memohon surat perintah riset. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Menghubungi informan dengan teknik yang sudah direncanakan 

b. Pengumpulan data yang terkumpul, dilanjutkan dengan pengelolaan dan 

penganalisisan data, tahap penyusun laporan sambil berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. 

4. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Meminta kesediaan pembimbing untuk menyetujiu naskah skripsi  

b. Memperbanyak naskah di munaqasyahkan. 

c. Siap dibawa ke sidang munaqasyah untuk diuji dan dipertahankan. 


