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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, 

bukan angka-angka.
1
 Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk memahami 

fenomena-fenomena yang di alami oleh subjek penelitian dan menafsirkannya dengan 

cara melibatkan metode-metode yang ada.
2
  

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu 

latar belakang obyek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam.
3
 Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus. 

Metode ini berusaha memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian 

dan fenomena tertentu pada suatu obyek dan subyek yang memiliki kekhasan. Dengan 

demikian pelaksanaan penelitian menggunakan metode studi kasus adalah menggali 

informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya, kemudian mendeskripsikannya 

dalam bentuk naratif sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang 

terjadi.
4
  

Peneliti mencari data dengan berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dari penelitian lapangan yaitu SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. Dari 

sini peneliti benar-benar menggali sejumlah data secara langsung dan melakukan 

pengamatan melalui via online. Peneliti melakukan penelitian via online karena kondisi 

covid-19 dan sesuai masalah yang peneliti angkat. Penelitian langsung dan via online 

dijakana karena dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengumpulkan terkait 

peran guru PAI dalam pembelajaran daring. Peneliti mengumpulkan data secara 

bertahap dengan bertemu dengan subjek yang dituju secara langsung maupun via online.  

                                                             
1
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil 

Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal 51. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 168 

3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 119 
4
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta: Prenada media Group, 

2013),  hal 47- 48 
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Penelitian berdasarkan karakteristik diatas adalah penelitian yang dilaksanakan 

mendeskripsikan tentang peran guru PAI dalam pembelajaran daring dengan peran guru 

dalam melaksanakan pembelajaran meski daring kelas online dengan memanfaatkan 

teknologi yang terhubung dengan internet. Penelitian ini terjadi berdasarkan hasil 

pengamatan sesuai fenomena-fenomena yang terjadi baik dalam tindakan, perubahan 

pembelajaran, perilaku guru, serta tanggapan peserta didik. Penelitian ini yang menjadi 

objek penelitiannya adalah manusia yaitu guru yang berperan dalam menjalankan 

perannya meski dalam pembelajaran daring berbasis online dilihat dari pengamatan 

WhatssApp Group dan wawancara online maupun tatap muka kepada guru PAI yang 

menjalankan pembelajaran daring di tengah wabah covid-19. 

  

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti diperlukan dalam penelitian ini karena peneliti merupakan 

instrumen utama yang bertindak sebagai pemberi tes, pengamat, pewawancara, 

pengumpul data, dan pembuat laporan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri atau dengan dibantu oleh orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal 

itu dikarenakan jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan 

dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka 

sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan 

yang ada di lapangan.
1
 Tempat penelitian dapat dilakukan di sekolah, di keluarga,  di 

masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan 

penelitian.
2
  

Penelitian diperlukan adanya pengumpulan data maka perlu adanya catatan lapangan. 

Bahwa catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, 

karena mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam mengumpulkan data 

lapangan”.
3
 Peneliti bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis dan pelapor hasil. 

Peneliti berkolaborasi dengan guru Pendidikan Agama Islam, kemudian berperan 

sebagai pengamat (observer) yang bertugas mengumpulkan data proses pembelajaran 

daring.  

Peneliti sebagai intrumen memiliki ciri-ciri umum sebagai instrumen adalah 1) 

Responsif; 2) Dapat menyesuaikan diri; 3) Menekankan keutuhan; 4) Mendasarkan diri 

                                                             
1
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal 5 

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 

hal. 9 
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atas perluasan pengetahuan; 5) Memproses data secepatnya; 6) Memanfaatkan 

kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan; 7) Memanfaatkan kesempatan 

untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik.
4
 

Posisi peneliti pada penelitian ini merupakan instrumen utama dalam pengumpulan 

data. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi/ pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi. Hal ini memiliki tujuan agar peneliti dapat 

mengumpulkan data informasi secara fakta dan konkrit sesuai kejadian di lapangan. 

Dengan demikian, peneliti mengetahui dengan jelas tentang peran guru PAI dalam 

pembelajaran daring. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dilaksanakan untuk penelitian adalah SMP Negeri 2 

Sumbergempol yang ada di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Junjung- 

Kecamatan Sumbergempol, status sekolah ini adalah terakreditasi A. Nomor induk 

sekolah yaitu 20515494 dan Kode Pos 66291 dengan nomor telepon 081232290002. 

SMP Negeri 2 Sumbergempol  merupakan sekolah yang lokasinya asri dan tenang untuk 

tempat pembelajaran karena letaknya dibawah bukit. Sekolah ini memiliki jumlah 

peserta didik yang mayoritas penduduk lokal dengan mata pencaharian sebagai tenaga 

kerja luar negeri. Jadi mayoritas peserta didiknya mempunyai fasilitas tambahan dan 

dibawa ke sekolah sebagai media penunjang pembelajaran yaitu gadget.  

 Peneliti tertarik meneliti disana karena media pembelajarannya tidak hanya 

konvensional, peserta didik boleh menggunakan gadgetnya untuk media pembelajaran 

salah satunya browsing di internet tentang tugas yang diberikan namun juga dengan 

adanya pengawasan dari guru. Peran guru dengan memanfaatkan teknologi gadget yang 

menjadikan peserta didik lebih berkembang namun juga memiliki dampak negatif jika 

tanpa adanya pengawasan dari guru. Maka tidak heran jika adanya kasus wabah covid-

19 guru memberikan pembelajaran daring, karena peserta didik mayoritas memiliki 

gadget masing-masing, namun peran guru sebagai komunikator, motivator dan 

pembimbing terus dilakukan agar gadget dimanfaatkan dengan baik dalam 

pembelajaran daring.  

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.
5
 

Penulis akan mengumpulkan semua data yang kemudian disajikan dalam laporan 
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tertulis dalam bentuk skripsi sebagai usaha gabungan antara dari apa yang dilihat dan 

apa yang didengar, yang kemudian dicatat secara rinci tanpa ada sesuatu yang 

ditinggalkan sedikitpun, juga agar data-data yang ada menjadi valid. Menurut Moleong 

“Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
6
 Sumber data yaitu sumber data primer 

diperoleh dari observasi non partisipan dan wawancara, serta sumber data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan media internet 

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi tiga unsur yaitu: menggunakan sumber 

data yaitu:   

1. Person, yaitu sumber data berupa orang atau subjek yang memberikan data 

berupa jawaban lisan melalui wawancara dalam hal ini yaitu: 

a. Person Primer : Guru Pendidikan Agama Islam 

b. Person Sekunder: Waka kurikulum, Guru Bimbingan Konseling, 

peserta didik dan pihak sekolah 

2. Place, adalah sumber data yang berupa tempat yang menyajikan tampilan 

berupa keadaan diam dan bergerak seperti sarana prasarana SMP Negeri 2 

Sumbergempol Tulungagung, dalam hal ini yaitu: 

a. Diam : bangunan sekolah, tatanan ruang, gadget, kelengkapan sarana 

dan prasarana SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung. 

b. Bergerak: kinerja, data-data yang berupa rekaman gambar atau foto. 

3. Paper, adalah data berupa simbol atau sumber data yang menyajikan tanda-

tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol dan lain-lain. Peneliti 

melakukan observasi/ pengamatan, wawancara akan ditulis maupun 

direkam dalam bentuk catatan lapangan dan pedoman.  

Sumber data secara teori dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1. Sumber data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini 

dengan cara observasi langsung di lapangan, mengambil sejumlah foto dari 

tempat penelitian, dan melakukan wawancara secara langsung kepada 

pihak yang bersangkutan dengan penelitian.
7
 Data primer biasanya 

                                                                                                                                                                        
5
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6
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7
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diperoleh dari hasil wawancara langsung dan pengumpulan data yang 

dikumpulkan. Peneliti dalam data primer ini melakukan dengan wawancara 

kepada waka kurikulum, guru terutama guru PAI. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan, maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum, dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara membaca banyak buku yang 

berhubungan dengan penelitian.
8
 Sumber data ini diperoleh dari arsip 

domentasi yang dimiliki oleh sekolah, diharapkan mampu memberikan 

pemaparan tentang peran guru PAI dalam pembelajaran daring di SMP 

Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, peneliti 

terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi Penelitian 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
9
 Observasi yang dilakukan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu observasi yang 

menjadikan peneliti sebagai penonton dan penyaksi terhadap gejala atau kejadian 

yang menjadi topik penelitian.
10

 Pengamatan yang dilakukan melalui media, 

seperti alat elektronik; TV, video, photo, gambar, peta, atau segala sesuatu hal 

yang berkenaan dengan masalah tersebut. Observasi partisipan ini berperan 

sebagai pengamat yang bertugas untuk mengamati peristiwa yang terjadi di 

lapangan maupun melakukan pengamatan secara dekat, seperti mengamati 

bangunan, sarana prasarana, peran guru terutama guru PAI, dan media yang 

digunakan pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran daring.  

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui kondisi yang terjadi di 

SMP Negeri 2 Sumbergempol untuk berinteraksi dengan peristiwa alami, keadaan 

sekolah yang sepi, kegiatan belajar mengajar yang berpindah pada daring dan hal – 

                                                             
8
 Ibid, hal 137. 

9
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.158 
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hal lain yang dapat memberikan data atau informasi bagi peneliti dalam penulisan 

skripsi serta mengamati grup WhattsApp yang melakukan proses belajar mengajar. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
11

 

Metode interview atau wawancara yaitu alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.
12

  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau 

beberapa orang yang bersangkutan.
13

 Peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas 

dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.
14

  

Pelaksanakan teknik wawancara, peneliti harus mampu menciptakan 

komunikasi yang baik sehingga dalam menyampaikan informasi dapat merasa 

bebas agar informan memberikan informasi sesuai kenyataan. Teknik wawancara 

yang disampaikan kepada informan adalah wawancara struktur, tidak terlalu 

memperketat pertanyaan, santai namun tetap terarah sesuai pedoman. Peneliti 

sebelumnya mempersiapkan daftar pertanyaan dahulu secara matang sebelum 

melakukan wawancara mendalam agar terkesan obrolan bebas namun tetap fokus 

terarah pada pedoman. Pihak yang akan diwawancarai diantaranya adalah Kepala 

sekolah, guru PAI, Waka kesiswaan, Guru, peserta didik, staff/pihak sekolah untuk 

memperoleh informasi yang dipergunakan dalam melengkapi data terkait Peran 

Guru PAI dalam Pembelajaran Daring di SMP Negeri 2 Sumbergempol. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya.
15

 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai kurikulum, 

peraturan dan kebijakan pemerintah, kegiatan belajar mengajar, visi dan misi serta 
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 Moleong, Metodologi Penelitian..., hal 135. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal 331. 
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keadaan sekolahnya baik sarana maupun prasarana dan keadaan guru/peserta 

didik. Dokumen disini bisa berupa foto, dokumen lembaga, transkip wawancara. 

Instrumen penelitian kualitatif  utamanya adalah peneliti sendiri dibantu dengan 

alat pendukung seperti gadget, buku catatan, tape recorder serta alat-alat lainnya 

demi tercapainya data yang diinginkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami orang lain.
16

 

Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Untuk menganalisa data metode 

yang digunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan subyek dan 

obyek penelitian yang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
17

 

Penelitian menggunakan dasar analisis deskriptif artinya analisis data bukan dengan 

angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat atau paragraph yang dinyatakan 

dalam bentuk deskriptif dengan langkah- langkah: 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu.  

2. Data Display ( Penyajian Data) 

Mendisplay data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian 

singkat dan sejenisnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul 

dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara maupun 

dokumentasi 

3. Conclusion Drawing /vertivication (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

vertifikasi. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
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dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.
18

 

Teknik analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara 

menyusun kedalam pola, mengorganisasikan data, menjabarkan, memilih mana yang akan 

dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menjaga kualitas data agar tetap valid. 

Pada tahap ini kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara dan bisa jadi 

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap selanjutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang didapatkan diawal terdapat bukti yang mendukung maka 

kesimpulan tersebut merupakan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
19

 

Memenuhi kriteria kredibilitas sebagai berikut:
20

 

1. Derajat kepercayaan (credibelity) 

Kredibilitas melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang 

dtemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan penliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin 

akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

disembunyikan lagi. 

2. Keteralihan (transferability) 

Transferability dapat disebut dengan validitas eksternal, karena sebuah 

penelitian dikatakan memenuhi standar transferabilitas apabila hasil 

penelitiannya dapat ditransfer (diterapkan) dalam penelitian selanjutnya atau 

dalam lokasi lain yang memiliki sebuah permasalahan yang hampir sama. Maka 
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dalam penulisan laporan penelitian mulai dari awal hingga akhir haruslah 

dipaparkan secara jelas, rinci, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3. Kebergantungan (Dependability)  

Dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut. Mulai dari peneliti 

menentukan fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat 

kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. 

4. Kepastian (Confirmability)  

Confirmability memiliki arti uji obyektivitas, berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan di lapangan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. 

Data yang ditemukan di lokasi penelitian diolah agar bisa memperoleh keabsahan 

data, maka peneliti menggunakan teknik agar bisa memenuhi  kriteria sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
21

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi waktu dan teknik sebagai berikut;  

a. Pertama, peneliti menerapkan triangulasi waktu yang dilakukan dengan 

menguji kredibilitas data dengan cara menguji dan mengecek data dapat 

dilakukan dengan menggunakan waktu tertentu melalui wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
22

 

Triangulasi waktu digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

teknik wawancara dipilih berdasarkan waktu ketika narasumber berada 

pada waktu luang misalnya pagi hari ketika pikiran masih fresh sehingga 

memberikan data lebih valid. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan 

dengan wawancara maupun observasi dalam waktu dan situasi yang 

benar-benar narasumber memiliki waktu luang untuk memberikan data.  
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal 330. 
22
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b. Kedua, peneliti menerapkan triangulasi teknik yang digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
23

 Peneliti 

mengumpulkan data dengan observasi yang berada di lapangan, 

kemudian melakukan uji kredibilitas dengan dipastikan menggunakan 

teknik lain yaitu wawancara untuk memastikan data yang benar-benar 

valid.  

2. Pembahasan Teman Sejawat  

Pembahasan teman sejawat merupakan teknik kedua yang bermanfaat di dalam 

membentuk kepercayaan. Ini merupakan suatu proses menunjukkan diri sendiri 

kepada teman-teman yang tidak mempunyai rasa tertarik dalam suatu cara 

membuat parallel suatu pembahasan analitis dan untuk tujuan menyelidiki 

aspek-aspek dari inkuiri yang jika tidak demikian dan tetap implicit pada pikiran 

peneliti.  

Teknik pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil 

penelitian dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat dalam penelitian ini adalah untuk menjaga sikap terbuka, kejujuran serta 

menjadi pembanding dalam hal pemikiran.Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
24

 Pembahasan teman sejawat yang 

dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh dapat didiskusikan dengan 

teman sejawat yang memiliki permasalahan yang sama. Pembahasan teman 

sejawat tentang peran guru PAI ini didiskusikan kemudian dibandingkan kepada 

teman sejawat.  

3. Perpanjangan Penelitian 

Peneliti ini menjadi instrumen penelitian, keikutsertaan peneliti dalam 

mengumpulkan data tidak cukup dalam waktu singkat, namun memerlukan 

perpanjangan kehadiran pada latar penelitian agar terjadi peningkatan derajat 

kepercayaan atas data yang dikumpulkan. Perpanjangan kehadiran dilakukan 

dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang terkumpul. 

Perpanjangan kehadiran membuat peneliti mempertajam fokus penelitian dan 
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diperoleh data yang lengkap.
25

 Data yang lengkap dilakukan dengan 

keikutsertaan peneliti di lapangan mengumpulkan data hingga berada pada titik 

kejenuhan penelitian data tercapai. Perpanjangan penelitian dengan melakukan 

perpanjangan waktu penelitian agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan 

data yang dikumpulkan. Perpanjangan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu 

peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan ikut serta dalam mengamati 

proses peran guru PAI dalam pembelajaran daring meski yang dilakukan secara 

online dan tatap muka. Peneliti menggunakan waktu yang panjang agar dapat 

menguji kebenaran informasi dengan membangun kepercayaan kepada subyek.  

Penelitian di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung, peneliti telah 

mengungkapkan kriteria pengecekan keabsahan data seperti yang telah disebut diatas  

serta akan ditindaklanjuti dalam pekerjaan lapangan. Kehadiran peneliti sebagai 

instrumen akan mengumpulkan data dan mambandingkan melalui hasil wawancara 

dan hasil wawancara untuk dibandingkan melalui triangulasi waktu dan teknik, diskusi 

teman sejawat, dan perpanjangan penelitian sesuai kondisi situasi yang berada di 

lapangan. 

 

H. Tahap-tahap penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian secara umum yang terdiri dari pra lapangan dan 

tahap kerja Penggunaan tahapan-tahapan penelitian yang ditulis menggunakan tahap pra 

lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.  

1. Tahap pra-lapangan ini tujuh kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

kualitatif, yang mana dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang 

perlu dipahami, yaitu etika dalam penelitian. 

a. Menyusun Rancangan Penelitian.  

Pemilihan lapangan penelitian didasarkan pada kondisi lapangan itu sendiri 

untuk dapat dilakukan penelitian sesuai dengan tema penelitian. pertimbangan 

lain adalah kondisi geografis, kondisi situasi pembelajaran, keterbatasan 

waktu, biaya, dan tenaga.  

b. Memilih Lapangan Penelitian  

Kriteria dalam pemilihan lapangan sesuai dengan permasalahan dan 

siatuasi yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan sudah mendapatkan lokasi 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal 327. 
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kemudian mengurus perizinan. Langkah selanjutnya menentukan informan 

untuk membantu penelitian memperoleh informasi dengan mempertimbangkan 

konsep teori substansif serta mendalami rumusan masalah. Peneliti memilih 

lapangan di SMP Negeri 2 Sumbergempol Tulungagung. 

c. Mengurus Perizinan  

Surat ijin mengadakan penelitian lapangan dari Kajur Pendidikan Agama 

Islam IAIN Tulungagung yang akan diberikan kepada kepala sekolah karena 

yang berwenang memberikan izin pelaksanaan penelitian adalah pihak sekolah. 

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Maksud dan tujuan menilai lapangan ini adalah usaha untuk mengenal 

segala unsur yang berada di lapangan seperti: lingkungan, kondisi, dan 

keadaan alam yang dapat mempengaruhi lapangan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan situasi dan 

kondisi latar penelitian. Mengumpulkan seluruh data dari lapangan, yaitu hasil 

tes tertulis, hasil wawancara, dan hasil observasi selama penelitian, melakukan 

analisis terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan, serta menafsirkan 

dan membahas hasil analisis data.  

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian  

Menyusun instrument wawancara, gadget, dan etika penelitian agar tidak 

menyinggung informan. 

g. Persoalan Etika Penelitian 

Peneliti menahan diri ketika ada kejadian yang baru pertama dilihat/ aneh 

dan membuka diri untuk menerima perbedaan latar belakang, kebiasaan dan 

budaya. 

2. Pekerjaan Lapangan 

Pekerjaan lapangan tahap merupakan kegiatan inti dari penelitian yang dibagi atas 

tiga bagian, sebagai berikut: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti memahami kondisi lapangan dan mempersiapkan diri secara 

fisik maupun mental sebelum memasuki lapangan.  

b. Memasuki lapangan 
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Peneliti memasuki lapangan mempersiapkan diri secara matang dan 

selalu ramah untuk menerima segala sikap maupun perkataan dari informan 

maupun orang-orang yang disekitar lapangan.  

c. Mengamati serta mengumpulkan data 

Peneliti melakukan kegiatan wawancara mendalam kepada kepala 

Waka kesiswaan, Guru, peserta didik, staff dan pihak sekolah terutama 

guru PAI. Kemudian peneliti juga melakukan kegiatan observasi ke 

Sekolah untuk melihat sekolah dan mengamati siatuasi pembelajaran 

sekolah yang beralih ke pembelajaran daring. Peneliti mengumpulkan data 

dengan dokumentasi foto, dokumen lembaga, transkip wawancara dan 

dibantu dengan alat pendukung seperti gadget, buku catatan, tape recorder 

serta alat-alat lainnya.  

d. Analisis data 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami orang lain.
26

 

3. Laporan hasil penelitian 

Penyusunan laporan merupakan kegiatan akhir penelitian. Penyusunan laporan 

berbentuk tulisan yang bertujuan untuk keperluan studi akademis di Perguruan Tinggi, 

dan dimanfaatkan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian. 

Penyusunan laporan dengan didampingi oleh seorang pembimbing yang 

menyempurnakan laporan penelitian ilmiah yang berupa skripsi. Penyusnan laporan 

seorang peneliti mengambil langkah-langkah penelitian sesuai dengan petunjuk dari 

pedoman penulisan skripsi.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal 317. 


