
BAB III 

METODE PENELETIAN 

A. Pendekatan 

  Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, dengan 

tujuan yaitu untuk mengetahui suatu informasi mengenai 

Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Oleh Guru PAI 

untuk Memotivasi Belajar Siswa Di Sekolah Chariyatham Suksa 

Mulniti. Dalam penelitian kualitatif nantinya akan menghasilkan 

data-data yang berupa kata-kata tertulis yang telah didapatkan oleh 

peneliti dari sumber yang telah diwawancarai. 

  Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa peneltian 

kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang 

mengahasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan, dan 

perilaku orang orang-orang yang diamati. Melalui penelitian 

Kualitatif maka akan dapat mengenali subyek, serta merasakan 

sesuatu yang mereka alami dalam aktiviitas kehidupan sehari-hari. 

(Khilmiyah, 2016) 

B. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah 

dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Sekolah Chariyatham 

Suksa Mulniti, Provensi Songkhla, NegeriThailand Selatan. 



C. Subyek Penelitian 

  Subyek peneltian atau responden adalah orang yang 

memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat, subyek penelitian 

merupakan target yang diuji oleh peneliti untuk diminta informasi. 

(Arikunto, 2016) 

  Sehingga dalam penelitian ini subyek yang digunakan oleh 

peneliti adalah subyek dalam penelitian adalah 2 orang Guru PAI 

dengan alasan guru tersebut yang berkaitan langsung dengan mata 

pelajaran Agama Islam dan yang paling dekat dengan siswa. Dan 

subyek lainnya dalam penelitian ini adalah 3 orang siswa kelas VII. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

     Observasi merupakan metode atau cara untuk 

menganalisis data secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Oleh Guru PAI untuk Memotivasi Belajar Siswa Di Sekolah 

Chariyatham Suksa Mulniti. 

2. Wawanacara 

      Metode wawancara merupakan metode dan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab 

kepada subjek penelitian atau responden. Wawancara yang 



dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

mengenai Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Oleh 

Guru PAI untuk Memotivasi Belajar Siswa Di Sekolah 

Chariyatham Suksa Mulniti. Adapun untuk pihak yang akan 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru PAI dan siswa 

kelas VII. 

3. Dokumentasi 

      Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu atau sudah terlewatkan, dokumen ini digunakan untuk 

memperkuat penelitian kualitatif agar penelitian yang disajikan 

lebih realistis. 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

  Dalam sebuah penelitian keabsahan data sangat penting dan 

harus ada, sehingga data yang sudah diperoleh dan dihasilkan bisa 

dipertanggung jawabkan.  

  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan teknik trianggulasi. Teknik 

triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat 

penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Menurut (Lexy J. Moleong, 2011, p. 330) 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, dengan tujuan 



untuk keperluan pengecekan atau untuk pembanding dengan data 

itu. 

  Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Trianggulasi “Teknik”. Yaitu peneliti menggunakan atau 

memakai berbagai teknik pengumpulan data saat proses 

penelitian berlangsung. Seperti teknik obseravsi, wawanacara, 

dan dokumentasi sehingga dapat memperoleh sumber data 

dengan sebanyak-banyaknya secara serempak. Sebagai contoh 

seperti data yang sudah diperoleh dari hasil wawanacara, 

kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau bisa juga 

dengan kusioner. 

2. Trianggulasi “Sumber”. Yaitu untuk membandingnkan dan 

mengecek derajat kebenaran sinformasi yang didapatkan dari 

waktu dan alat yang berbeda, simpelnya untuk menguji dan 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

 

F. Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan sesudah selesai pengumpulan 

data. Menurut (Sugiyono, 2018) teknik analisis data terdiri dari 

reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun 



teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

     Teknik analisis data menggunakan reduksi data yaitu 

teknik analisis yang menggunakan cara untuk menyamakan data 

dari hasil pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, 

dengan dokumen dll menjadi satu sumber yang sama dan senada 

sebelum nantinya akan dilakukan perubahan data menjadi 

sebuah kata-kata yang sudah dianalisis. Dengan demikian data 

yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas. 

2. Penyajian Data 

     Teknik analisis data menggunakan penyajian data ini yaitu 

dengan mengumpulkan semua data yang sudah dianalisis 

kemudian diklasifikasikan, setelah data tersebut diklasifikasikan 

berdasarkan kategori masing-masing maka akan mudah untuk 

diambil menjadi sebuah kesimpulan. 

3. Menarik Simpulan 

     Teknik analisis data dalam tahap ini yaitu proses 

perbandingan data yang diperoleh dengan hasil wawancara serta 

dengan sumber yang lain untuk dijadikan acuan untuk dijadikan 

sebuah simpulan. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian ini mungkin menjawab rumusan masalah yang sudah 



disusun sejak awal dan mungkin juga tidak, sebab seperti yang 

sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif dijelaskan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang sesudah 

penelitian berada di lapangan. 


