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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan peneliti tentang alur penelitian yang peneliti 

gunakan mulai dari; (1) desain penelitian memaparkan tentang pendekatan 

penelitian dan metode penelitian; (2) partisipan dan lokasi penelitian menjelaskan 

tentang partisipan yang terlibat dalam penelitian ini dan tempat penelitian; (3) 

pengumpulan data memaparkan tentang instrumen penelitian serta teknik dan 

tahapan pengumpulan data dalam melakukan penelitian; (4) analisis data 

memaparkan tentang langkah-langkah dalam menganalisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan pendeketan kualitatif dalam penelitian ini, atau disebut 

juga dengan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

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

yang dapat diamati (Margono, 2014, hlm. 36). Hal ini ditegaskan Sugiyono (2016, 

hlm. 15) bahwa penelitian ini disebut juga dengan penelitian naturalistik karena 

penelitiannya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Kemudian penelitian kualitatif ini lebih bersifat fleksibel dimana rancangan 

penelitian lebih terbuka yang disempurnakan selama pengumpulan data 

(Sukmadinata, 2017, hlm. 12). Hal tersebut senada dengan pendapat Hamid 

Patilima (2011, hlm. 4) bahwa penelitian kualitatif dalam pendekatannya tidak 

memiliki aturan, prosedur tetap, lebih terbuka dan selalu berkembang sesuai dengan 

kondisi yang ada di lapangan.  

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka metode 

yang digunakan yaitu metode deskriptif. Menurut Whitney (dalam Nazir, 1999, 

hlm. 63) bahwa metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan insterpretasi 

yang tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Azwar (2012, hlm. 

7)  bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan karakteristik mengenai 

populasi atau bidang tertentu secara sistematik, akurat dan fakta. Menurut Syaodih 

(2017, hlm. 60) metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau 
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menggambarkan fenomena yang ada atau kondisi yang apa adanya dengan 

mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan 

perbedaannya dengan fenomena yang lain. Deskripsi tersebut dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang bersifat naratif yang berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang 

diperoleh di lapangan (Satori, 2014, hlm. 28). Sehingga penelitian ini berupaya 

untuk mendeskripsikan realita pemanfaatan TIK oleh guru PAI dalam proses 

pembelajaran PAI di sekolah.

Secara garis besar tahapan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

dalam bagan 3.1 yang terdiri atas tahapan pra penelitian, proses penelitian dan pasca 

penelitian. Secara rinci tahapan-tahapan penelitian kualitatif yang peneliti lakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan perencanaan penelitian mulai dari mencari 

masalah yang diangkat untuk dijadikan rumusan permasalahan dalam penelitian 

dengan cara mendiskusikannya dengan dosen akdemik. Kemudian, peneliti 

melakukan studi pendahuluan ke sekolah yang akan dijadikan objek penelitian. 

Langkah selanjutnya yaitu membuat proposal penelitian yang akan diujikan dalam 

kegiatan seminar proposal dilanjutkan dengan revisi proposal pada bagian rumusan 

masalah, kemudian turunnya surat keputusan pembimbing mengenai pembagian 

dosen pembimbing I dan pembimbing II skripsi. 

2. Proses Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan tahapan penelitian mulai dari persiapan, 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan. Peneliti 

mempersiapkan kegiatan penelitian dengan menguatkan fokus penelitian, 

pengembangan literatur, penyusunan desain penelitian, kemudian pengembangan 

instrumen penelitian dan dilanjutkan dengan perizinan penelitian dari pihak sekolah 

agar peniliti dapat melakukan penelitian di sekolah tersebut. Pada pelaksanaan 

penelitian, peneliti melakukan orientasi penelitian dilanjutkan dengan 

pengumpulan data lapangan dengan menggunakan berbagai teknik yaitu, observasi, 

wawanca, studi dokumen dan triangulasi. Redukis data peneliti gunakan untuk 

memfokuskan data yang penting dari hasil pengumpulan data lapangan. Langkah 
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selanjutnya yaitu display data hingga uji data dan membuat kesimpulan. Pada 

penyusunan laporan, peneliti menyusun draft skripsi dan draft jurnal. 

3. Pasca Penelitian 

Data yang telah diperoleh selama proses penelitian kemudian 

mendiskusikannya dengan bimbingan bersama dosen dan pengajuan ujian sidang 

hingga ujian sidang dan revisi akhir. 

 

           

Bagan 3.1 Tahapan-tahapan Penelitian 

 

3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian merupakan orang yang ikut serta berperan dalam 

kegiatan penelitian. Dengan kata lain partisipan penelitian adalah sumber informasi 

atau informan dalam proses pengumpulan data yang peneliti lakukan. Terdapat 

beberapa partisipan dalam penelitian ini yang peneliti pilih berdasarkan informasi 

yang dibutuhkan yaitu; (1) Wakil Kepala Tata Usaha dan Sarana Prasarana dipilih 

oleh peniliti untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas di sekolah; (2) Wakil 

Kepala Sekolah Kurikulum dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

mengenai pemanfaatan TIK di sekolah; (3) Guru-guru PAI dipilih oleh peniliti 

untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh 

guru dalam pembelajaran PAI dan; (4) Siswa yang diajar oleh guru PAI.  

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung yang 

beralamat di Jl. Sekejati No. 32, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung. 

Pemilihan lokasi ini mengingat SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung merupakan salah 

satu SMP yang sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Hal 

tersebut berdasarkan informasi yang ada pada web dan studi pendahuluan yang 

sudah peneliti lakukan. Informasi yang ada pada profil web sekolah 

Pra Penelitian 
Proses 

Penelitian 

 

 

Pasca Penelitian 
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http://www.smparrafidrajat.sch.id/ mengatakan bahwa SMP Ar-Rafi’ Drajat 

Bandung memiliki program-program di antaranya; (1) Berbasis Al - Quran dan 

Sunnah; (2) Guru profesional, kreatif, inovatif, berdedikasi serta Islami; (3) 

Pembelajaran berbasis e-Learning; (4) Shalat Dhuha, Dzuhur dan Ashar berjamaah; 

(5) Kegiatan Muraja'ah dan tahfidz sebelum KBM dimulai; (6) Pembelajaran 

Bilingual berbasi ICT menggunakan Chromebook; (7) Strategi Pembelajaran 

menggunakan Konsep belajar tuntas (mastery learning) & Student Active Learning; 

(8) Menekan Penguasaan proses berfikir ilmiah (scientific method) dengan 

pendekatan self-learning, self-exploration dan self-evaluation; (9) Kelas terpisah 

antara murid ikhwan dan akhwat; (10) Absensi siswa menggunakan fingerprint dan 

SMS gateway. 

Adapun hasil mengenai studi pendahuluan bahwa SMP Ar-Rafi’ Drajat 

Bandung merupakan salah satu SMP yang sudah menggunakan teknologi dalam 

pembelajaran pada semua mata pelajaran di sekolah. Pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi ini menggunakan fasilitas sekolah yaitu 

chromebook setiap guru dan setiap siswa memilikinya. Pembelajaran dengan 

menggunakan chromebook sudah digunakan sejak sekolah ini berdiri. 

Berlangsungnya proses pembelajaran yang dimulai dari kegiatan awal hingga 

kegiatan akhir semuanya dilakukan melalui beragam aplikasi penunjang 

pembelajaran seperti penggunaan google classroom, google slides, google docs, 

quizizz, kahoot dan lain sebagainya.  

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung 

http://www.smparrafidrajat.sch.id/
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3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

Menurut Indrawan (2014, hlm. 112) instrumen penelitian merupakan alat bagi 

peneliti yang digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi yang relevan 

dengan masalah penelitian. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sukardi 

(2013, hlm. 75) bahwa secara fungsional kegunaan instrumen penelitian adalah 

untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada 

langkah pengumpulan informasi di lapangan. 

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka instrumen 

kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.  Hal ini selaras dengan yang 

dikemukakan oleh Creswell (dalam Creswell, 2016, hlm. 248) bahwa peneliti 

sebagai instrumen kunci (reasercher as a key instrument) para peneliti kualitatif 

mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau 

wawancara dengan para partisipan. Sebagaimana Sugiyono (2016, hlm. 17) 

mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai  human 

instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi 

berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam). 

3.3.2 Teknik dan Tahapan Pengumpulan Data 

Tujuan utama dari tahap pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2016, hlm. 308). Hal ini diperlukan cara atau langkah 

dalam mendapatkan data dalam penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data. 

Hal ini dilakukan agar teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data 

dapat menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

empat teknik pengumpulan data, keempat teknik tersebut yaitu, wawancara, 

observasi, dokumentasi dan triangulasi. 

3.3.2.1 Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu Herdiansyah (2013, hlm. 29). Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara dan terwawancara. Ada tiga macam wawancara yang 

dikemukakan oleh Esterberg (dalam Sugiyono, 2009, hlm. 73) yaitu wawancara 
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terstruktur,  semistruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan 

dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang tertulis melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan (Gunawan, 2013, hlm. 162). 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur menurut (Gulo, 2007) yakni pertanyaan-

pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-

pola tertentu. Wawancara semistruktur adalah gabungan antara wawancara struktur 

dan wawancara tidak struktur. Dimana wawancara semistruktur dalam menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2009, hlm. 73).  

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, 

yakni sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan yang telah 

disusun secara matang. Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh guru PAI 

dalam pembelajaran PAI di sekolah. Pelaksanaan teknik wawancara ini 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Selain 

menggunakan wawancara tersturktur, peneliti juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur yakni apabila terdapat data yang kurang atau jawaban yang tidak 

dimengerti oleh peneliti.  

Setelah menyusun pertanyaan dalam pedoman wawancara, kemudian peneliti 

melakukan diskusi dengan dosen pembimbing mengenai pedoman tersebut. Peneliti 

melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan melakukan perizinan 

terlebih dahulu kepada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah 

Sarana Prasarana, Guru-guru PAI dan siswa. Kemudian peneliti membuat transkrip 

wawancara terhadap data atau hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan. 

3.3.2.2 Observasi  

Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit (Bungin, 2016, hlm. 

115). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011, hlm. 203) 

mengungkapkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, diantaranya adalah proses 
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pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas guru 

PAI dalam pemanfaatan TIK pada proses pembelajaran PAI di kelas. Sebelum 

peneliti melakukan observasi, terlebih dahulu dilakukan penyusunan pedoman 

observasi untuk memahami dan mengetahui data yang akan peneliti observasi di 

lapangan. Peneliti menggunakan teknik observasi langsung dimana observasi ini 

terjadi ketika peneliti hadir secara fisik dan memonitor secara persoalan yang terjadi 

(Indrawan, 2014, hlm. 135). Observasi dilaksanakan selama tiga kali dalam waktu 

satu bulan pada dua kelas yaitu kelas Ibnu Sina dan kelas Ibnu Rusyd mulai dari 

awal sampai dengan akhir pembelajaran. 

3.3.2.3 Dokumentasi 

Menurut Indrawan (2014, hlm 139) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan 

data melalui studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

berupa catatan atau tulisan/gambar. Menambahkan Gulo (2007, hlm. 123) 

menambahkan bahwa dokumen merupakan catatan tertulis tentang suatu kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu. Sebagian besar data yang berbentuk 

dokumentasi berupa surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, foto, sketsa 

dan lain sebagainya Indrawan (2014, hlm 139). Studi dokumentasi termasuk 

pelengkap untuk peneliti dalam mengumpulkan darta data setelah pengumpulan 

data dari penggunaan observasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang dokumen yang berbentuk tulisan mengenai RPP, catatan 

prosedur pemanfaatan TIK, dan dokumen yang berbentuk gambar seperti bukti 

pembelajaran yang menggunakan fasilitas TIK, dan informasi mengenai data 

sekolah. 

3.3.2.4 Triangulasi 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang 

digabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Selain 

itu, pengumpulan data dengan triangulasi peneliti gunakan untuk menguji 
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kredibilitas data dari semua data yang telah peneliti kumpulkan. Hal ini sejalan 

dengan Sugiyono (2016, hl. 330) bahwa pengumpulan data dengan triangulasi 

berarti mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. Dia membagi triangulasi ke dalam dua bagian yaitu 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Untuk triangulasi teknik peneliti 

mengumpulkan data melalui teknik yang berbeda dari sumber yang sama. 

Sedangkan untuk triangulasi sumber peneliti mengumpulkan data dari sumber yang 

berbeda melalui teknik yang sama. 

Melalui triangulasi peneliti secara terus-menerus mengecek pengumpulan 

data agar data yang diperoleh lebih kuat dan konsisten. Sehingga ketika ada yang 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada peneliti mengecek dan menanyakan 

kembali kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi 

sumber kepada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Sarana 

Prasarana, Guru-guru PAI dan Siswa. 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan kepercayaan dalam 

penelitian ini yaitu meningkatkan validitas data dengan cara memperbanyak 

pengumpulan data secara berangsur dengan waktu yang relatif lama yaitu selama 

empat bulan dan melakukan membercheck kepada narasumber pada setiap akhir 

pengumpulan data wawancara selesai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2016, hlm. 375) bahwa membercheck dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. 

3.4 Analisis Data 

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data dilakukan adalah analisis data. 

Analisis data dilakukan sebagai proses mencari, dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi  dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun, memilih data yang 

penting (Satori, 2014, hlm. 202). Berikut ini uraian secara lebih rinci mengenai 

langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan yaitu:  

3.4.1 Reduksi Data 
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Reduksi data digunakan untuk mengambil dan memfokuskan data yang 

penting dari hasil catatan lapangan mulai dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sebagaimana Sugiyono (2016, hlm. 338) menegaskan bahwa 

mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan Emzir 

(2016, hlm. 130) bahwa reduksi data adalah suatu bentuk analisis dengan memilih, 

membuang, memokuskan, dan menyusun data sehinggga kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan disimpulkan.  

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan 

mencari data lagi apabila itu diperlukan. Analisis data dengan reduksi peneliti 

lakukan secara kontinu mulai dari pra penelitian, selama di lapangan dan setelah 

selesai pengumpulan data. 

3.4.2 Display Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu display data atau 

menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan 

tersusun sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan melakukan langkah 

kerja selanjutnya berdasarkan dari apa yang telah dipahami tersebut (Satori, 2014, 

hlm. 219). Display data dilakukan oleh peneliti dalam bentuk uraian atau deskripsi 

untuk mempermudah dalam membaca dan memahami mengenai informasi dari data 

yang sudah diteliti.  

Kemudian untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data dari 

transkrip wawancara atau catatan lapangan, maka peneliti melakukan koding yakni 

mengelompokkan data berdasarkan kode-kode tertentu. Sebagaimana menurut  

Indrawan (2014, hlm. 155) bahwa koding data merupakan kegiatan peneliti untuk 

mengelompokkan data dan memberi kode berdasarkan kesamaan data. Hal ini 

diperkuat oleh Gibson dan Brown (2009, hlm. 130) mengemukakan bahwa “code 

is to create a category that is used to describe a general feature of data; a category 

that pertains to a range of data examples”.  
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Peneliti melakukan koding ke dalam dua bagian. Pertama, pengkodean dalam 

proses reduksi data. Kedua, pengkodean dalam proses penyajian data. Pada proses 

reduksi data, peneliti melakukan pengkodean berdasarkan rumusan masalah. 

Kemudian, pada proses penyajian data, peneliti melakukan pengkodean 

berdasarkan sumber dan teknik pengumpulan data 

Pengkodean data yang peneliti susun sebagai berikut: 

a. Kode pada proses Reduksi Data (Rumusan Masalah dan Sub-Bahasan) 

Tabel 3.1 

Pengkodean Proses Reduksi Data (Rumusan Masalah dan Sub-Bahasan) 

Kod

e 

Pokok 

Permasalaha

n 

Aspek Kode  Data 

RM

1 

Teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

yang 

dimanfaatkan 

oleh guru 

PAI dalam 

proses 

pembelajaran 

PAI di SMP 

Ar-Rafi’ 

Drajat 

Bandung 

Pengetahuan guru PAI di SMP Ar-Rafi’ 

Drajat Bandung tentang pemanfaatan 

TIK  

PG 

Regulasi SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung 

tentang prosedur pemanfaatan fasilitas 

TIK di SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung 

RS 

Fasilitas TIK yang tersedia di SMP Ar-

Rafi’ Drajat Bandung 

FT 

Aksesbilitas Guru PAI di SMP Ar-Rafi’ 

Drajat Bandung terhadap fasilitas TIK 

AG 

Fasilitas TIK yang dimanfaatkan oleh 

guru PAI dalam pembelajaran PAI 

FG 

RM

2 

Tujuan 

pemanfaatan 

TIK oleh 

guru PAI 

dalam proses 

pembelajaran 

Tujuan Pemanfaatan TIK bagi guru TG 

Tujuan Pemanfaatan TIK bagi siswa TW 

Tujuan Pemanfaatan TIK bagi sekolah TS 
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PAI di SMP 

Ar-Rafi’ 

Drajat 

Bandung 

RM

3 

Cara 

pemanfaatan 

TIK yang 

digunakan 

oleh guru 

PAI dalam 

proses 

pembelajaran 

PAI di SMP 

Ar-Rafi’ 

Drajat 

Bandung 

Pemanfaatan TIK dalam perencanaan 

pembelajaran 

PP 

Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan 

pembelajaran  

PL 

Pemanfaatan TIK dalam evaluasi 

pembelajaran  

PE 

RM

4 

Kelebihan 

dari 

pemanfaatan 

TIK dalam 

proses 

pembelajaran 

PAI di SMP 

Ar-Rafi’ 

Drajat 

Bandung 

Kelebihan pemanfaatan TIK bagi guru KG 

Kelebihan pemanfaatan TIK bagi siswa KW 

Kelebihan pemanfaatan TIK bagi 

sekolah 

KS 

RM

5 

Kesulitan 

atau 

hambatan 

dalam 

Kesulitan atau hambatan dalam 

perencanaan pemanfaatan TIK 

HP 

Kesulitan atau hambatan dalam 

pelaksanaan pemanfaatan TIK 

HL 
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pemanfaatan 

TIK dalam 

proses 

pembelajaran 

PAI di SMP 

Ar-Rafi’ 

Drajat 

Bandung 

Solusi dari hambatan dalam 

pemanfaatan TIK 

SH 

b. Kode Proses Penyajian Data 

1. Kode Wawancara Responden dan Informan 

Tabel 3.2 

Proses Penyajian Data (Wawancara) 

No Nama Jabatan Kode Data 

1 
Catherien Suci Ramadhanini 

Pertiwi, S.Fil.I. 

Guru PAI WGP1 

2 Arya Brahmana, S.H.I. Guru Tafsir WGP2 

3 
Michael Jansen Vriese, A.Md. Wakasek 

Kurikulum 

WWK 

4 
Okeu Fajar Siddiq, S.T. Kepala TU dan 

Sarana Prasarna 

WKS 

5 Attala Azka Edlson Siswa 1 WS1 

6 Raihan Fazrullah Yazi Siswa 2 WS2 

7 Levin Rayhan Erdiansyah Siswa 3 WS3 

8 Muhammad Rahman Fauzan Siswa 4 WS4 

9 Muhammad Raihan Fadil Siswa 5 WS5 

10 Kahla Arsyaba Siswa 6 WS6 
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2. Kode Observasi 

Tabel 3.3 

Proses Penyajian Data (Observasi) 

No Jenis Kegiatan Kode Data 

1 Observasi guru PAI di Kelas Ibnu Sina (VII) OGP1.A 

2 Observasi guru PAI di Kelas Ibnu Rushd (VIII) OGP1.B 

3 Observasi guru Tafsir di Kelas Ibnu Rushd (VIII) OGP2 

3. Kode Studi Dokumentasi 

Tabel 3.4 

Proses Penyajian Data (Dokumentasi) 

No Jenis Dokumen 
Kode 

Data 

1 Dokumen Profil Sekolah  DOK.1 

2 Rintisan Program Digital Learning DOK.2 

3 Dokumen RPP (WGP1) DOK.3 

4 Dokumen RPP (WGP2) DOK.4 

5 Dokumen Pemanfaatan TIK dan SOP DOK 5 

3.4.3 Verifikasi Data 

Langkah selanjutnya setelah reduksi dan penyajian data menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Satori, 2014, hlm. 

220). Peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap setiap data yang sudah 

dikumpulkan dan dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan 

untuk memperjelas dan mendeskripsikan secara jelas tentang hasil penelitian yang 

didapatkan. Penarikan kesumpulan awal dapat menjawab masalah penelitian yang 

bersifat sementara, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (Sugiyono, 2016, hlm. 345). Kesimpulan ini berisi tentang penjelasan 

singkat mengenai hasil uraian pada setiap rumusan masalah penelitian yang 

kemudian peneliti ambil menjadi kesimpulan sementara. 

 


