
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.1 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari fokus kajian penelitian, penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif yang berorientasi pada fenomena atau gejala 

yang bersifat alami yang sifatnya mendasar dan naturalistis atau dengan kata 

lain bersifat kealamian. 

Penelitian ini berguna untuk mendapatkan gambaran secara mendalam 

tentang upaya guru dalam mengatasi kejenuhan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran PAI pada masa pandemi Covid-19 di SMPN 3 Lembang. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah yang utuh 

sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact 

finding). 

Selain field research penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menjawab persoalan-persoalan pada suatu fenomena dalam variabel tunggal 

maupun kolerasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian ini berusaha 
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mendeskripsikan suatu peristiwa maupun kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.2 

Jadi, penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif yang 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh penelitian yang 

berkaitan dengan upaya guru dalam mengatasi kejenuhan belajar peserta didik 

dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi Covid-19 di SMPN 3 Lembang. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan 

penelitian adalah SMP Negeri 3 Lembang. Penelitian lokasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa peneliti adalah alumni dari sekolah tersebut sehingga 

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan.   

2. Waktu Penelitian  

 Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya 

(disesuaikan dengan kebutuhan penelitian), penelitian mengacu pada kalender 

akademik sekolah (Pendidikan).  

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai upaya guru dalam mengatasi 

kejenuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi 

Covid-19 di SMPN 3 Lembang. Guru Pendidikan Agama Islam, dan peserta didik 

sebagai informan. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

1. Data Primer  

 Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung tampa melalui media perantara. Data ini dapat berupa opini objek 

(orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda, kegiatan, atau kejadian dari hasil pengujian.3  

Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung 

dengan guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Lembang, dan beberapa 

peserta didik yang sesuai pertanyaan dengan “upaya guru dalam mengatasi 

kejenuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi 

Covid-19 di SMPN 3 Lembang.”.   

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pelengkap yang dapat dikorelasikan 

dengan data primer, data tersebut merupakan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis. Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari 

dokumen ataupu arsip program dari kegiatan guru maupun foto-foto yang 

mampu memberikan deskripsi tentang  “upaya guru dalam mengatasi kejenuhan 

belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi Covid-19 di 

SMPN 3 Lembang”. 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti akan melalui beberapa tahap persiapan 

sebagai tahap awal dimana peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 
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dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan 

teknik dan instrument pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

akan dilakukan peneliti sebagai berikut. 

1. Observasi  

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki oleh 

peneliti. Observasi juga merupakan satu metode pengumpulan data dengan 

meninjau secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui 

secara langsung kondisi yang terjadi sebagai bukti kebenaran dari sebuah 

desain penelitian.4  

Observasi ini akan dilakukan di SMP Negeri 3 Lembang. Adapun yang 

akan diteliti yaitu Upaya guru dalam mengatasi kejenuhan belajar peserta didik 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Pelaksnaan observasi dilakukan sejak peneliti mulai mengumpulkan data 

hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka  

pengumpulan data ini mengambil objek-objek yang relavan dengan lingkup 

penelitian seperti kegiatan belajar mengajar diruangan maupun di luar ruangan. 

Tahap observasi ini adalah: 

a. Observasi terhadap lingkungan sekolah, 

b. Observasi terhadap kegiatan belajar mengajar, 

c. Observasi terhadap guru dan peserta didik baik di dalam maupun di 

luar ruangan, 
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d. Observasi terhadap peristiwa di luar kelas. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang terjalin antara dua orang, 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik yang digunakan apabila 

peneliti ingin melakukan suatu pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang 

lebih dalam lagi.5 

Adapun yang diwawancarai adalah guru pendidikan Agama Islam dan 

beberapa peserta didik di SMP Negeri 3 Lembang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan  metode pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, dan sesuai dengan keadaan di 

lapangan. Dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan lebih mudah dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan. 

F. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitiann kualitatif untuk memperoleh data yang valid maka 

diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility, transferability dan confirmability. Dalam 

penelitian ini teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah 

uji credibility yaitu trigulasi.6 
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Trigulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang bersifat 

menggabungkan teknik dalam pengumpulan data dan sumber data yang ada. 

Trigulasi sumber data yang dimaksud adalah dengan membandingkan beberapa 

data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, baik dari pendidik maupun 

peserta didik yang ada di SMP Negeri 3 Lembang, yang selanjutnya peneliti 

membandingkan dari beberapa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

sehingga memperoleh suatu kesimpulan.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menganalisis data mengenai 

alat analisis apa saja yang digunakan dalam penelitian, tergaantung apa tujuan 

penelitian tersebut. Dalam proses pengelolaan data dapat dilakaukan dengan 

beberapa tahap, yaitu;  

1. Melakukan Pengumpulan Data  

Dalam sebuah penelitian hal pertama yang harus dilakukan oleh peneliti 

adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan yntuk 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.    

2. Melakukan Reduksi Data 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data maka yang harus 

dilakukaan adalah,  reduksi data agar peneliti hanya mengambil data yang 

benar-benar diperlukan.  

 

3. Penyajian Data 

Data yang telah dikumpulkan peneliti selanjutnya akan dipaparkan 

berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan selama meneliti.  



4. Menarik Kesimpulan 

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitiannya maka, yang harus 

dilakukan adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 



 


