
52

52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini penulis melakukan penelitian atau riset

dengan mengumpulkan data-data dan keterangan yang dibutuhkan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam

penulisan tesis ini adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari

masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata

lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh

informasiinformasi mengenai keadaan yang ada57. Bahwasanya penelitian

deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang

keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung58. Pada

hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti

status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta atau fenomena yang diselidiki59.

57 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999), h. 26.

58 Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1993), h. 71.

59 Ibid., h. 3.
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Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang salah satu metode

untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang

dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan

terkontrol atas dasar empirik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-

Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari dua Madrasah, yaitu:

a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Beringin Kecamatan Rengat,

dengan alamat Jalan Rakimun Nomor 41 Kelurahan Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

b. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buluh Rampai Kecamatan Seberida,

dengan alamat Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 3 Buluh Rampai

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester I Tahun Pelajaran

2015/2016. Sebelum penelitian dimulai, peneliti mengawali dengan

observasi untuk menemukan permasalahan yang  dihadapi  dalam  proses

pembelajaran. Observasi awal dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016

Kemudian penelitian ini diperkirakan selesai pada tanggal 30 Oktober

2016.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru

Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari guru Al-Qur’an Hadits,

Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian60. Adapun yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam

pembelajaran.

D. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang yang

karakteristiknya hendak diduga. Sehubungan dengan itu, maka populasinya

adalah guru Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari guru Al-Qur’an

Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam

melakukan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Beringin

Kecamatan Rengat yang berjumlah 4 orang dan guru Pendidikan Agama

Islam yang mendesain pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buluh

Rampai Kecamatan Seberida  yang berjumlah 3 orang. Jadi jumlah populasi

dalam penelitian ini adalah 7 orang guru Pendidikan Agama Islam di

60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 15.
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran

2015/2016.

Menurut Suharsimi Arikunto “apabila subjeknya kurang dari 100,

lebih baik diambil semuanya, tetapi jika jumlah subjeknya lebih besar maka

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%”61. Karena jumlah populasi dalam

penelitian ini ada 7 orang. Maka, seluruh populasi dalam penelitian ini

dijadikan sampel, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi atau

sensus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data62. Teknik pengumpulan data  merupakan  langkah

yang paling strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian

adalah  mendapatkan data.  Tanpa  mengetahui  teknik  pengumpulan  data,

maka peneliti  tidak  akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

yang ditetapkan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bisa

direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan

dengan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran.

Juga mengamati bagaimana proses guru Pendidikan Agama Islam dalam

61 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 134.
62 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan

Jalur Dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19.
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pembelajaran. Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat

memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya dapat

memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat

melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang

terkait dengan objek penelitian yaitu guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Se-Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan kisi-kisi instrumen observasi

sebagai berikut:

Tabel III. 1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Menggunakan Observasi

No Aspek Yang Diobservasi
Temuan

Lapangan
Ya Tidak

1 Guru menguasai bahan
2 Guru mengelola program belajar mengajar
3 Guru mengelola kelas
4 Guru menggunakan media/sumber belajar
5 Guru menguasai landasan kependidikan
6 Guru mengelola interaksi belajar mengajar
7 Guru menilai prestasi belajar
8 Guru mengenal fungsi dan layanan bimbingan

penyuluhan
9 Guru mengenal dan menyelenggarakan

administrasi sekolah
10 Guru memahami dan menafsirkan hasil

penelitian guna keperluan pengajaran

2. Dokumentasi

Dokumentasi  merupakan  mencari  data  mengenai  hal-hal atau

variabel  yang  berupa  cacatan,  transkip,  buku,  surat  kabar-kabar,

majalah,  prasasti,  notulen  rapat, lengger,  agenda,  dan  sebagainya63.

Metode ini digunakan  untuk  menghimpun data  yang  berkaitan dengan

catatan-catatan Madrasah terkait,  seperti: Keadaan  guru,  keadaan

63 Ibid., h. 231.
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siswa, sejarah berdirinya dan lain-lain yang terdapat di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri Hulu. Dokumentasi tidak

menggunakan instrumen, karena dokumentasi digunakan hanya untuk

menghimpun data  yang  berkaitan dengan catatan-catatan Madrasah

terkait.

F. Teknik Analisa Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan

menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya

dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan

dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan

dalam penelitian.

Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisa induktif. Peneliti

berusaha merumuskan pernyataan atau abstraksi teoritis lebih umum. Induksi

analisis yang menghasilkan proposisi-proposisi yang berusaha mencakup

setiap kasus yang dianalisis dan menghasilkan proposisi interaktif universal.

Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan

kesimpulan atau verifikasi data. Akan tetapi karena data kualitatif sangat

banyak sekali, maka model analisis data juga beragam sesuai dengan objek
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penelitian64. Dalam penelitian ini hanya menggunakan

Content analysis (analisis isi) yang diperoleh dari temuan di lapangan.

Salah satu ciri penting analisis adalah tekanan pada kasus negatif yang

menyangkut proposisi yang dibangun peneliti. Analisis ini dilakukan

berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan

data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian

disusun dan ditarik kesimpulan. Setelah dianalisa dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan peneliti

menggunakan analisa dengan rumus sebagai berikut:

P = x  100

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekwensi

N = Jumlah subyek penelitian65

64 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),
hlm. 161.

65 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2010), h. 43.


