
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan, yakni peneliti secara langsung melakukan pengamatan terkait 

budaya setempat bahkan berpartisipasi serta terjadi interaksi dengan orang-

orang atau subyek yang akan diteliti secara lansgung untuk dapat memperoleh 

informasi serta fakta-fakta yang terjadi pada lingkungan sekitar. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif yang bertujuan guna mendeskripsikan atau menjelaskan secara rinci 

mengenai suatu hal, dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan adalah 

terkait Strategi Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Kemampuan 

Menghafal Juz „Amma pada Siswa Down Syndrome. Secara umum, Kirk dan 

Miller dalam (Gumilang, 2016) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu 

metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif 

serta wajib terhadap setiap pokok permasalahan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kualitatif bekerja dalam setting yang bersifat alami, berupaya untuk 

memahami, memberi tafisran pada suatu fenomena yang dilihat dari arti yang 

diberikan orang-orang kepadanya. 

Penjelasan lain terkait kualitatif dijelaskan oleh Rahardjo dalam 

(Manab, 2015) sebagai kebenaran alami, sebagaimana penelitian kualittaif 

merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara 
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sistematik, mengurutkan sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan serta 

menginterpretasikan data yang tealah diperoleh dari hasil wawancara maupun 

percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Data yang dihasilkan dapat 

berupa kata, gambar/foto, catatan-catatan rapat, dan lain sebagainya. 

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (Sugiyono, Metode Penelitian 

Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 2009)  adalah: 

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” 

 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul yang beralamat di 

Jalan Wates KM 3 No. 147, Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182. Subyek penelitian yang 

digunakan peneliti sebagai informan atau sumber data adalah Guru 

Pendidikan Agama Islam sebagai subyek utama yang bertugas mengajar pada 

siswa down syndrome yang terdapat di Jurusan C (khusus tunagrahita) dan 4 

siswa down syndrome  tingkat SMP.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Agar dapat diperoleh data penelitian berupa informasi pada penelitian 

ini, maka teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti yaitu, wawancara, 

observasi dan dokumentasi (triangulasi teknik). 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara 
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dilakukan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan untuk diteliti juga untuk 

mengatahui hal-hal dari informan atau narasumber secara 

mendalam (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 2009). 

 Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang dianggap penting dan perlu guna membantu 

peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang diberikan 

oleh guru PAI sebagai informan atau narasumber. 

2. Observasi 

 Observasi merupakan dasar semua ilmu, para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, Metode 

Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), 2009). Secara umum, observasi merupakan cara atau 

metode menghimpun data yang dilakukan denga melakukan 

pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena 

yang terjadi terkait topik pengamatan yang sedang diteliti (Mania, 

2017). 

Kegiatan observasi dilakukan dengan mendatangi lokasi 

penelitian secara langsung dan melakukan pengamatan serta 

melakukan pencatatan terkait proses pembelajaran menghafal Juz 

„Amma pada siswa down syndrome yang sedang berlangsung guna 
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membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data atau informasi 

terkait penelitian yang sedang dilakukan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pelengkap dari pelaksanaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

informasi yang telah didapat melalui observasi dan wawancara 

akan lebih dapat dipercaya apabila terdapat data atau informasi 

pendukung berupa foto, catatan hasil belajar, dan lain sebagainya 

(Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), 2009). 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih data yang dianggap penting dan yang akan dipelajari,  serta 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti itu sendiri 

maupun orang lain (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 2009). 
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Berikut beberapa langkah atau proses yang dilakukan peneliti dalam 

menganalisi data: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok/penting, mencari tema dan pola, membuang data-data 

yang dianggap tidak perlu. Melalui proses ini, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, membantu 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam 

melakukan reduksi data diperlukan pola berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan serta keluasan dan kedalaman wawasan 

yang cukup tinggi (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan 

(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 2009). 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, grafik dan sebagainya. Dalam 

penelitian kualitatif, umumnya penyajian data menggunakan teks 

yang bersifat naratif. Melalui penyajian data, maka akan membantu 

peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan proses 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahaminya (Sugiyono, Metode 

Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), 2009). 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses 

analisi data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

informasi atau data-data yang diperoleh (Khilmiyah A. , 2016). 

Temuan dari hasil kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang semula belum jelas menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis, atau teori 

(Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), 2009). 

 


