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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

jenis studi kasus (Case Study). Studi kasus dipilih karena penelitian ini 

terfokus pada penelitian fenomena kontemporer (masa kini) dalam 

kehidupan nyata (Yin, 2008). Studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan 

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara 

cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, 

misalnya berupa individu atau kelompok dan disini perlu dilakukan analisis 

secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut 

sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009). 

 Peneliti mengumpulkan data nyata dari lapangan yang dijabarkan dalam 

bentuk deksriptif. Hal ini dikarenakan, hasil penelitian ini dalam bentuk 

jabaran guna menggambarkan kondisi nyata model cooperative learning 

dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti di 

SMKN 3 Malang.  

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMKN 3 Malang yang beralamatkan di Jalan 

Surabaya No.1, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sekolah 

tersebut  dipilih karena memiliki program pembelajaran yang berbeda 

dengan sekolah lainnya. Program yang dimaksudkan peneliti ada pada RPP 

yang diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama dan budi 
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pekerti. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa disebut dengan 

RPP yang diterapkan oleh sekolah tersebut sudah menggunakan RPP abad 

21 yang bahwasannya dalam RPP tersebut pemerintah mencanangkan 

tercapainya 4C (communication, collaboration, critical thinking dan 

creativity) dengan cooperative learning sebagai medel pembelajaran yang 

mendukung. Hal tersebut dirasa peneliti sebagai suatu program 

pembelajaran yang bagus dan berbeda dengan sekolah lain.  

C. Subjek Penelitian  

Informan  dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh 

(Nasution, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

orang-orang yang berperan langsung dalam proses pembelajaran di SMKN 

3 Malang  yaitu guru PAI dan siswa. Dalam hal ini data dapat diperoleh dari 

orang yang berperan langsung dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Guru:  Mengetahui penerapan dari cooperatif learning dalam 

pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada proses 

pembelajaran saat tengah berlangsung, selain itu peneliti juga menelaah 

kreativitas guru dalam pembelajaran.  

2. Peserta didik  : Mengetahui bentuk kolaborasi siswa yang terjadi 

saat pembelajaran agama dan budi pekerti tengah berlangsung.  

D. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini memakai beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan sebagai berikut :  
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1. Observasi Partisipasi  

Teknik observasi adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki. Mencatat data observasi bukan sekedar 

mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan 

penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Penelitian ini dimksudkan 

oleh peniliti untuk meneliti tahapan-tahapan dari proses guru 

menerapkan model cooperative learning dalam kolaborasi siswa saat 

pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerta tengah berlangsung. 

Peneliti juga merasa membutuhkan data dari guru PAI berupa panduan 

pelaksanaan pembelajaran terkait model cooperative learning yang  

diterapkan.   

Suatu observasi disebut observasi partisipasi jika orang yang 

rnengadakan observasi (observer) turut ambil bagian dalam 

perikehidupan observer. Jenis teknik observasi partisipan umumnya 

digunakan orang untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk 

menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku 

bangsa karena pengamatan partisipatif memungkinkankan peneliti 

dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, 

sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail 

terhadap hal-hal yang akan diteliti. 
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2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan ini dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Mardalis, 2006).  

Teknik wawancara tersebut dalam penelitian digunakan untuk 

mengetahui secara mendalam, mendetail atau intensif terhadap 

pengalaman-pengalaman informan  dengan tema model cooperative 

learning dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama 

dan budi pekerti di SMKN 3 Malang. Pelaksanaan wawancara tersebut, 

peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyan yang memerlukan jawaban 

berupa informasi. Sebelum dimulai wawancara pertanyaan disiapkan 

terlebih dahulu (berupa pedoman wawancara) sesuai dengan jenis 

penggalian data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan kepada 

guru PAI dan siswa.  

Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara 

tidak terstruktur, apabila mengacu pada pendapat Arikunto, “ Pedoman 

wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan.” Maka kreativitas peneliti 

dalam bertanya sangat menentukan data yang diperoleh 

(Arikunto,2010).  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

tentang segala hal yang berkaitan dengan model cooperative learning 
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dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi 

pekerti di SMKN 3 Malang 

3. Dokumentasi  

Dokumen artinya catatan, surat atau bukti. Prosedur pengumpulan 

data melalui metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

berupa catatan-catatan, surat dan bukti dalam bentuk foto, gambar dan 

lain-lain. Dalam bukunya Arikunto menjelaskan “Metode Dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya” (Suharsimi, 2010).  

Data-data dokumen ini memiliki sifat yang tetap, sehingga apabila 

terdapat ketidak kesesuaian, mudah untuk di koreksi kembali. Data-data 

tersebut berupa foto, buku ajar, RPP/RPS. Sifat inilah yang 

membedakan dengan data-data dari hasil metode yang lain, yang 

mungkin berbentuk kata-kata atau tindakan dan gejala, yang 

kesemuanya bersifat labil. 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi 

penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teakhir serta tersusun 

dan lebih berarti. Analisis data terdiri atas beberapa bahasan yaitu 

pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali 

bukti-bukti untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian (Yin, 2008)  
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Dalam penelitian studi kasus ini Lebih lanjut Yin membagi tiga teknik 

analisis, yaitu (1) penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika 

penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan 

atas data empirik dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa 

prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat 

menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan; (2) pembuatan 

eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara 

membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan dan (3) analisis 

deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang 

menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Tiga teknik 

tersebut sebagai berikut:   

1.  Penjodohan Pola 

Membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola 

yang diprediksikan (prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada 

persamaan, maka menguatkan validitas internal studi kasus. Jika studi 

kasus eksploratoris, polanya berhubungan dengan variabel dependen / 

independen dari penelitian. Jika studi kasus deskriptif, maka 

penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel–variabel spesifik 

yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data. 

2. Pembuatan Eksplanasi  

Tujuannya untuk menganalisis data studi kasus dengan 

membuat  eksplanasi tentang karya tersebut.  Menunjukkan bagaimana 
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eksplanasi tidak dapat dibangun hanya atas serangkaian peristiwa aktual 

studi kasus.  

a) Unsur-unsur Eksplanasi.  

Pembuatan eksplanasi dalam bentuk narasi sering tidak bisa 

persis atau sama dengan keadaan/peristiwa yang sesungguhnya. 

Studi kasus yang baik adalah eksplanasinya mencerminkan 

proposisi yang signifikan secara teoritis. 

b) Hakikat Perulangan dalam Pembuatan Eksplanasi 

1) Membuat suatu pernyataan teoritis/proposisi awal tentang 

kebijakan / perilaku sosial 

2) Membandingkan temuan kasus awal dengan pernyataan / 

proposisi 

3) Memperbaiki pernyataan / proposisi 

4) Membandingkan perbaikan dengan fakta-fakta yang ada 

5) Mengulangi proses sebanyak mungkin jika perlukan 

c) Persoalan-persoalan Potensial dalam Pengembanagn Eksplanasi  

Peneliti harus menyadari bahwa pendekatan analisis strudi 

kasus penuh dengan bahaya. Acuan dalam melakukan analisis  

diletakkan pada tujuan asal inkuiri dan eksplanasi alternatif yang 

memungkinkan bisa mengurangi persoalan potensial. 

Pengamanannya yaitu : Penggunaan berkas studi kasus, penetapan 

data dasar untuk setiap kasus, serta rangkaian bukti selanjutnya. 

3. Analisis Deret Waktu  
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Makin rumit dan tepat pola, makin tertumpu analisis deret 

waktu pada landasan yang kokoh bagi penarikan konklusi studi kasus.  

a) Deret Waktu Sederhana 

Dalam deret waktu hanya ada variabel dependen atau 

independen saja. Logika esensial yang mendasari desain deret 

waktu adalah pasangan antara kecenderungan butir-butir data 

dalam perbandingannya dengan :  

1) Kecenderungan signifikan teoritis yang ditentukan sebelum 

permulaan penelitian  

2) Kecenderungan tandingan  yang ditetapkan sebelumnya  

3) Kecenderungan atas dasar perangkat / ancaman terhadap 

validitas internal 

b) Deret Waktu yang Kompleks 

Disebabkan jika kecenderungan kasus dipostulasikan lebih 

kompleks. Deret waktu yang lebih kompleks melahirkan persoalan 

yang lebih besar bagi pengumpulan data, sehingga mengarah pada 

kecenderungan lebih elaboratif yang membuat analisis lebih 

mantap. Pola deret waktu yang diprediksi dan aktual, jika keduanya 

sama-sama kompleks, akan menghasilkan bukti yang kuat untuk 

proposisi teoritis awal. 

c) Kronologis 

Bisa dipandang sebagai bentuk khusus dari analisis deret 

waktu, berfokus langsung pada kekuatan utama studi kasus yang 
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telah diketengahkan sebelumnya (studi kasus memungkinkan 

peneliti melacak peristiwa lebih dari waktu biasa). Kronologi 

mencakup beberapa tipe variabel dan tak terbatas pada variabel 

tunggal/ganda saja.  

d) Kondisi-kondisi untuk Analisis Deret Waktu  

Jika penggunaan analisis deret waktu relevan dengan studi 

kasus, bentuk yang esensial adalah identifikasi indikator spesifik 

yang perlu dilacak, juga interval waktunya. Sehingga data yang 

relevan dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis secara tepat.  

Analisis dapat dilakukan pula dengan dengan mengkaji 

saling-silangkan hasil-hasil penelitian dari setiap kasus. Hasil 

analisis dan penyimpulan di gunakan untuk menetapkan atau 

memperbaiki konsep atau teori yang telah dibangun pada awal 

tahapan penelitian (Yin, 2008). 

Maka keseluruhan data yang diperoleh dalam subjek 

penelitian di SMKN 3 Malang diolah secara deskriptif  yang 

dilandaskan pada pola berfikir induktif. Berfikir induktif adalah 

cara berpikir dari khusus ke umum. Data-data yang diperoleh dari 

lapangan kemudian dianalisa berdasarkan keumuman yang terjadi 

pada obyek yang lebih luas. Dengan pola ini diharapkan dapat 

memaparkan data faktual dari lapangan penelitian yang selanjutnya 

dikaitkan dengan kerangka teori yang ada pengkaitan antara 

keduanya dengan pola berpikir deduktif, yaitu berpikir dari umum 
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kesituasi lebih khusus. Dalam hal ini peneliti melakukan penilaian 

(evaluasi) terhadap data penelitian dengan kerangka teori yang ada, 

dan sebaliknya, yaitu melakukan evaluasi terhadap kerangka teori 

yang ada dengan temuan-temuan baru dilapangan (Marzuki, 2002).  

F. Teknik Pencermatan Hasil Penelitian (Triangulasi)   

Pada pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan 

sumber (Sugiono, 2015). Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi pastisipatif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent atau meluas. Oleh 

karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan 

data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, jelas dan dapat 

meningkatkan kekuatan data dibandingkan hanya dengan satu pendekatan
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