
 

 

BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara.   

 Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012: 29). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

  Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di MDTA Nurul Haq Desa Tualang  Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak. Pemilihan tempat tersebut didasari alasan karena lokasi bisa terjangkau 

oleh peneliti dan persoalan-persoalan yang akan diteliti bisa ditemukan dilokasi ini. 

 

2. Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan. Terhitung sejak Desember 2016 – Februari 

2017. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 01 : Jadwal Penelitian 



 

No Kegiatan  

Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan penelitian  X X X         

2 Pengumpulan Data     X X       

3 Pengolahan Data       X X     

4 Analisis Data         X X   

5 Penulisan Laporan           X X 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

  Subjek dalam penelitian ini adalah guru PAI di MDTA Nurul Haq Desa Tualang 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

upaya guru PAI melatih peserta didik dalam melaksanakan ibadah shalat fardhu di MDTA Nurul 

Haq Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini guru PAI yang akan diteliti di MDTA Nurul Haq Desa 

Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berjumlah 3 orang. Karena populasi 

kurangddari 30 orang maka semua populasi dijadikan sampel. Jdi sampel penelitian dinamakan 

dengan sampel jenuh dengan nama lain adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel (Sugiyono, 2013: 85). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 



 

  Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa sumber data. Ada yang 

disebut sumber data primer dan  sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Guru PAI. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur yang dilakukan di MDTA Nurul Haq. 

2. Sumber data sekunder 

Mengambil data dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dapat 

memperlancar pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber, seperti buku-buku, data-data 

tertulis tentang profil sekolah, jumlah siswa, jumlah guru dan lain sebagainya. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta 

dan mendeskripsikannya. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil 

wawancara  dan dokumen. 

  Matherw B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya yang dikutip dan 

diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (2007:16), mengatakan bahwa analisis kualitatif 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, 

dengan penjelasan sebagai berikut:   

1. Reduksi data  



 

 Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

2. Penyajian data  

 Penyajian data dilakukan berdasarkan data–data yang telah dirangkum. Dalam 

penelitian ini berupa penyajian data secara deskriptif dalam bentuk laporan yang sudah 

sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulannya. Penyajian data ini 

dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi 

3. Penarikan kesimpulan  

Pada penarikan kesimpulan, penelitian awal pengumpulan data dan mencari arti 

data yang telah dikumpulkan, setelah data disajikan, penelitian dapat memberikan makna, 

tafsiran, argumen, membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen 

dengan yang lain sehingga peneliti menarik kesimpulan penelitian yang memberikan 

gambaran tentang fokus penelitian. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti mulai mencari 

makna sebenarnya dari data-data yang telah terkumpul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


