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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jika ditinjau dari segi tempat, maka penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research), sebab data-data yang dikumpulkan dari lapangan 

langsung terhadap obyek yang bersangkutan yaitu bagaimana pemanfaatan 

sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di 

SMPN 18 Malang. Namun jika dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan 

menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan, bersifat narasi, kalimat dan tidak berupa angka-angka. Adapun untuk 

mengkategorisasikan motivasi belajar peserta didik, maka diperlukan tolak ukur 

yang berupa angka yang diperoleh  melalui penyebaran angket yang dilakukan 

oleh peneliti, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan campuran kualitatif kuantitatif (mixed method). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah SMPN 18 Malang yang berlokasi di Jl. 

Soekarno Hatta No. 394 Malang 65142 Telp (0341) 472418. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan pertimbangan, diantaranya: 

1. Kondisi real latar belakang sekolah yang sudah sangat memadai seperti 

dengan dilengkapinya LCD proyektor pada setiap kelas sehingga lebih 

memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru dan lain sebagainya. 



45 
 

2. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah berprestasi di kota Malang. 

C. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek yang menunjukkan asal data diperoleh. Dalam 

penelitian kualitatif  sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.58 Oleh karena itu untuk 

mendapatkan hasil maksimal maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder.59 Maksud dari data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, guru PAI, untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran secara umum dan sejauh 

mana telah memanfaatkan sumber belajar yang digunakan. Kedua, peserta didik 

SMPN 18 Malang, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik termotivasi dalam 

pembelajaran. 

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. sumber data sekunder yang digunakan 

peneliti dalam hal ini adalah berupa buku-buku, dokumentasi, situs internet dan 

dari penelitian sejenis yang dilakukan oleh orang lain. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. maka tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data peneliti akan menemukan kesulitan serta 

                                                           
58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), hal. 

157. 
59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hal. 64. 
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tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara60.  

Jika dilihat dari setting-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah 

(natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan 

berbagai responden dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara),  dokumentasi 

dan quesioner (angket). 

Untuk mendapatkan data yang maksimal maka peneliti menggunakan 

pendekatan dengan beberapa teknik di antaranya: 

1. Pengamatan (observasi)  

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan data tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.61 Observasi adalah 

pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti tanpa terbatas 

pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi  

mengemukakan bahwa Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

                                                           
60 Ibid., hal. 224-225 
61 Arikunto, Op.Cit,  hal. 234 
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suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.62 

Menarik kesimpulan dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

observasi adalah salah satu metode ilmiah yang dilakukan dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap beragam fenomena 

atau kejadian-kejadian yang diteliti. Adapun secara umum observasi atau 

pengamatan dikelompokkan menjadi pengamatan terbuka dan pengamatan 

tertutup. Terbuka dan tertutup di sini adalah pengamat dan latar penelitian. 

Pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para 

subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk 

mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang 

yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.  

Sebaliknya, pada pengamatan tertutup, pengamatnya beroperasi dan 

mengadakan pengamatan tanpa diketahui para subjeknya.63 Peneliti 

menggunakan metode ini sebagai penelitian lapangan yang diharapkan 

memperkuat pengumpulan data dan informasi sehingga memudahkan peneliti 

dalam menggambarkan objek penelitian secara maksimal. Selain itu, metode 

ini juga digunakan untuk mengecek tingkat kebenaran data informasi yang 

telah dikumpulkan. 

Adapun menurut cara kerjanya observasi dikelompokkan menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

                                                           
62 Sugiyono, Op. Cit., hal. 145 
63 Moleong, Op.Cit., hal. 127 
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a. Observasi partisipasi, yaitu bertindak secara sungguh-sungguh dengan 

ikut mengambil bagian dalam kehidupan yang diobservasi. 

b. Observasi non partisipasi, observer tidak ikut langsung dalam 

kehidupan yang diobservasi dan secara terpisah kedudukannya 

sebagai pengamat. 

c. Kuasai partisipasi, yaitu observer hanya berpura-pura berpartisipasi 

dalam kehidupan yang diobservasi64.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah peserta didik 

yang mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 18 Malang. 

Di mana peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengamatan terbuka dan 

tertutup, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan secara terbuka dan juga hal yang bisa diamati secara tertutup, 

selanjutnya teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi. 

Adapun data yang ingin diketahui dari observasi ini adalah pertama, 

tentang interaksi guru PAI dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Kedua,  pola pengajaran guru PAI yang digunakan sudah maksimal dalam 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik ataukah menjadikan peserta 

didik jenuh dan malas mengikuti mata pelajaran PAI. Ketiga, apakah sudah 

maksimal memanfaatkan sumber belajar yang berbasis multimedia ataukah 

hanya mengajar sekedarnya saja. 

 

 

                                                           
64 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: 1994),  hal. 117 
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2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu65. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (intervieweer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang 

akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); 

dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.66 

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yakni wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui secara 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabanya pun telah 

disiapkan. Adapun wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

                                                           
65 Moleong, Op.Cit., hal. 186 
66 Nawawi, Op.Cit., hal. 186 
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wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan.67 

Karena salah satu fokus penelitian ini ingin melihat seberapa besar guru 

PAI memanfaatkan sumber belajar berbasis multimedia dalam memotivasi 

belajar peserta didik, faktor-faktor pendukung dan penghambat proses 

pembelajaran, maka  wawancara dipilih sebagai teknik untuk mendapatkan 

informasi mengenai sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya dalam hal ini 

peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur agar peneliti lebih bebas 

dalam bertanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan peneliti dari 

responden.  

3. Dokumen 

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan cara menelaah arsip-

arsip dan rekaman. Adapun arsip-arsip yang akan ditelaah dalam penelitian ini 

adalah arsip-arsip yang disimpan oleh guru PAI berupa nilai-nilai latihan 

peserta didik, sumber belajar yang berbasis multimedia seperti slide-slide 

presentasi pembelajaran, video-video dan dokumen lain yang dianggap perlu 

dan menunjang hasil penelitian ini. 

Terdapat beberapa jenis dokumen, di antaranya dokumen pribadi dan 

dokumen resmi, antara lain:68 

                                                           
67 Sugiyono, Op.Cit, hal  138- 140 
68 Moleong, Op.Cit. hal. 163 
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a. Dokumen pribadi, adalah catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Maksud 

mengumpulkan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian 

nyata tentang situasi dan arti berbagai faktor di sekitar subyek 

penelitian. 

b. Dokumen resmi, dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan 

dokumen eksternal. Dokumen internal bisa berupa memo, 

pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu 

yang digunakan oleh kalangan sendiri, adapun dokumen eksternal 

adalah dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan 

oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pertanyaan, dan 

berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat 

dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain-

lain. 

Adapun terkait dengan penelitian ini, teknik ini digunakan untuk 

melihat kemampuan peserta didik tentang multimedia yang digunakan oleh 

guru. 

4. Quesioner  

Angket atau questionnaire merupakan teknik atau pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, 

berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. 

Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pernyataan bisa bermacam-macam, 
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yaitu pernyataan terbuka, pernyataan berstruktur, dan pernyataan tertutup. 

Adapun angket dalam penelitian ini digunakan untuk melihat tingkat motivasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. 

Pada metode ini, peneliti memberikan angket kepada seluruh siswa berupa 

pernyataan mengenai motivasi belajar mereka pada PAI. Kemudian dari data 

angket yang diperoleh, data tersebut diolah dengan mengguanakan skala likert 

atau secara statistik karena setiap jawaban pada angket memiliki nilai dari 1 

sampai 4, hal ini dilakukan untuk mengetahui prosentase motivasi mereka 

termasuk pada kategori tinggi, sedang atau rendah.   

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.69 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan70. 

1. Analisis sebelum di lapangan 

Sebelum peneliti memasuki lapangan terlebih dahulu melakukan analisis 

data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk 

menentukan focus penelitian yang bersifat sementara dan akan dikembangkan 

setelah peneliti memasuki lapangan penelitian yang sesungguhnya. 

 

 

                                                           
69 Sugiyono, Op.Cit.,  hal.  244 
70 Ibid., hal. 245 
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2. Analisis selama di lapangan 

Analisis data di lapangan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, 

pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai belum memuaskan, maka 

peneliti dapat melangsungkan pertanyaan lagi hingga mendapatkan informasi 

yang jelas terhadap apa yang diinginkan peneliti. 

3. Analisis setelah di lapangan 

Setelah data-data terkumpul peneliti menganalisis seluruh data-data yang 

diperoleh selama penelitian menggunakan 2 (dua) analisis dikarenakan peneliti 

menggunakan metode campuran (mixed method), adapun teknik analisis yang 

digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif  dan statistika deskriptif. 

Deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan, bersifat narasi, kalimat dan tidak berupa angka-angka. Dan statistika 

deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.71 

Sebagai langkah awal, data hasil pengamatan di lapangan berupa kegiatan 

belajar mengajar di kelas serta data yang merupakan hasil wawancara tidak 

terstruktur yang dilakukan dengan guru PAI, kepala sekolah, waka kurikulum 

serta para informan peserta didik yang terkumpul. Kemudian di analisis 

                                                           
71 Sugiyono, Op.Cit., hal. 147. 



54 
 

dengan cara membandingkan data lama yang telah diperoleh oleh peneliti 

sebelumnya dengan data baru yang berhubungan dengan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Dengan analisis data semacam ini diharapkan akan ditemukan data-data 

yang mendukung atau memperkuat hasil penelitian. Jika setelah penelitian 

dirasakan masih memerlukan data tambahan atau ditemukan data yang kurang 

terpercaya maka peneliti perlu melakukan dan menemukan tambahan 

informasi.  

F. Uji Keabsahan Hasil Penelitian 

Adapun untuk uji keabsahan hasil penelitian, data yang diperoleh 

peneliti dalam penelitian ini akan disajikan secara deksriptif kualitatif 

untuk kualitatif dan statistika deskriptif untuk kuantitatif.  

Statistika deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.72 

 

Untuk mengkategorisasikan motivasi peserta didik dengan pemanfaatan 

multimedia dalam mata pelajaran Agama Islam dari tiap item di angket 

peserta didik digunakan rumus rata-rata sebagai berikut: 

�̃� =
𝑓

𝑛
 

Dimana :   �̃� = Rata-rata skor 

 f = Jumlah skor secara keseluruhan 

   n = Jumlah siswa 

                                                           
72 Sugiyono, Op.Cit., hal. 147. 
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Tinggi (T) = Skor >  �̃� + sd 

Sedang  (S) = �̃� + sd < Skor < �̃� - sd 

Rendah (R) = �̃� - sd > Skor 

 

kemudian mencari simpangan baku (standar deviasi) dengan rumus 

berikut: 

             𝑠𝑑 = √∑𝑓2−
(∑𝑓)2

𝑛

𝑛−1
 

Setelah mendapatkan rata-rata dan standar deviasi peneliti 

menggunakan rumus di bawah ini untuk mengukur tinggi rendahnya 

motivasi peserta didik : 

 

 

 

Setelah mendapatkan data hasil rumus diatas kemudian diolah dengan 

cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti 

dikemukan Sudjana73  adalah sebagai berikut: 

𝑷 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 

P  : Persentase 

f  : Frekuensi  

N  : Jumlah responden 

100%  : Bilangan tetap 

                                                           
73 Prof. DR. Sudjana,  Metoda Statistika  (Bandung : Tarsito 1995), hal. 206. 


