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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian 

lapangan/field research dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu 

menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dan 

menggambarkan masalah yang teliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan 

pendekatan induktif.
1
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di SDS IT Al Qolam yang beralamat di Jl. A. 

Yani Desa Karang Rejo RT 8 RW 11 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah 

Laut. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang  dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau 

merupakan  sumber bagi penelitian.
2
 Subjek dalam penelitian ini adalah 1 

orang guru wali kelas VI dan siswa kelas VI. 

 

                                                           
1
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2. Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Variabel adalah 

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
3
 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

(PTM) terbatas kelas VI pada tema kepemimpinan di SDS IT Al Qolam 

Jorong yang meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, 

dan evaluasi. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data 

pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok 

Data pokok merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data tersebut 

merupakan data kualitatif dari objek penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari responden dan informan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah.
4
 Data pokok merupakan data utama yang digali 

oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yaitu : 

1) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas kelas VI 

pada tema kepemimpinan di SDS IT Al Qolam Jorong, yaitu 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi V, 

(Jakarta: Rineka Cipta), hal. 91 
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 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 34 
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meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajarran, dan 

evaluasi pembelajaran. 

2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

tatap muka (PTM) terbatas kelas VI pada tema kepemimpinan di 

SDS IT Al Qolam Jorong. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya, biasanya berupa 

data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
5
 Data 

penunjang merupakan data tambahan untuk melengkapi data pokok 

yaitu meliputi gambaran umum lokasi penelitian meliputi:  

1) Identitas sekolah SDS IT Al Qolam. 

2) Visi dan Misi SDS IT Al Qolam. 

3) Keadaan dewan guru dan staff tata usaha SDS IT Al Qolam. 

4) Keadaan siswa SDS IT Al Qolam. 

5) Sarana dan prasarana di SDS IT Al Qolam. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan individu yang menjadi 

subjek pengambilan data.
6
 Penulis mendapatkan data-data tersebut yaitu 

melalui sumber data sebagai berikut : 

a. Responden, yaitu 1 orang guru wali kelas VI  dan 18 siswa kelas VI 

SDS IT Al Qolam. 

                                                           
5
 Ibid, hal.92 

6
 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hal. 53 
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b. Informan, yaitu kepala sekolah SDS IT Al Qolam. 

c. Dokumenter, yaitu arsip sekolah yang memuat data atau informasi 

SDS IT Al Qolam yang dapat mendukung penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian yang berdasarkan 

pengamatan yang dicatat dengan sistematik pada fenomena yang 

diselidiki secara teliti dan seksama.
7
 Teknik ini dugunakan penulis 

untuk dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang 

lain.
8
 Teknik ini digunakan penulis untuk melengkapi data-data yang 

sudah ada.  

c. Wawancara  

Wawancara adalah cara yang digunakan dengan maksud 

tertentu, mencoba mendapatkan informasi dan secara lisan 

                                                           
7
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 

143 
8
 Ihyaul Ulum, Klinik Skripsi, (Malang : Aditya Media, 2011), Cetakan ke-1, h. 97 
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pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka.
9
 Teknik 

ini digunakan penulis untuk menggali data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDS IT Al Qolam. 

Mengetahui lebih  jelasnya data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dapat  dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Matrik : Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

No  

Data 

 

Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

A. Data Pokok 

1. 

 

 

 

 

2. 

Data tentang pelaksanaan  

pembelajaran tatap muka PTM) 

terbatas kelas VI pada tema 

kepemimpinan di SDS IT Al 

Qolam Jorong. 

Data tentang faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan 

pembelajaran tatap muka (PTM) 

terbatas kelas VI pada tema 

kepemimpinan di SDS IT Al 

Qolam. 

Wali kelas VI, 

kepala sekolah, 

dan staff tata 

usaha 

Observasi, 

Wawancara, dan 

Dokumentasi. 

B. Data Penunjang 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Identitas sekolah SDS IT Al 

Qolam. 

Visi dan Misi SDS IT Al Qolam. 

Keadaan dewan guru dan staff tata 

usaha SDS IT Al Qolam. 

Keadaan siswa SDS IT Al Qolam. 

Sarana dan prasarana di SDS IT 

Al Qolam. 

Informan dan 

Dokumenter 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

 

                                                           
9
 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. 

Pustaka Setia, 2009), Cetakan ke-1, h.131 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian merupakan pengolahan data 

setelah data yang dicari di lapangan sudah terkumpul. Pengolahan data 

yang dimaksud adalah untuk memudahkan proses penganalisisan data 

pada proses selanjutnya.
10

 Teknik pengolahan data yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing  

Teknik editing ini digunakan penulis untuk meneliti kembali 

data yang telah dikumpulkan untuk dilihat kejelasannya sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. 

b. Klasifikasi Data 

Teknik selanjutnya yaitu klasifikasi data. Teknik ini 

digunakan penulis untuk mengelompokkan data-data yang sudah 

diperoleh berdasarkan jenisnya. 

c. Interpretasi Data 

 Penulis menggunakan teknik ini untuk menjelaskan data-data 

yang sudah terkumpul sehingga menjadi rangkaian kalimat yang 

mudah untuk dipahami. 

2. Analisis Data 

Setelah data berhasil diperoleh dan diolah dengan menggunakan 

metode yang telah   ditentukan sebelumnya, kemudian data tersebut 

                                                           
10

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 81 
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dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan 

gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDS IT Al 

Qolam. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keterpercayaan data, tentunya diperlukan teknik 

pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi . triangulasi merupakan teknik 

yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data dengan memanfaatkan 

hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
11

  

1. Tiangulasi sumber atau data 

Triangulasi sumber merupakan pengujian yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian 

data terkumpul dan dideskripsikan, dikategorikan antara pandangan yang 

sama dan berbeda, serta data yang spesifik dari sumber data tersebut. 

Dalam hal ini peneliti membandingkan data dari hasil wawancara 

narasumber, observasi, serta dokumentasi. 

2. Triangulasi teori 

Triangulasi dengan teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta 

tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori. 

Artinya fakta yang diperoleh dalam penelitian ini harus dapat 

dikonfirmasikan dengan dua teori atau lebih. 

                                                           
11

 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing), 2020, hal. 89 
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3. Triangulasi teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
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