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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Guna mengetahui hasil penelitan tentang kreativitas guru Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 3 Malang, maka peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian studi kasus (case study). 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi28. Pendapat 

lain menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. 

Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan 

yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivist atau pandangan advokasi atau partisipatori. Pengumpulan data 

                                                           
28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alvabeta, 2014) hlm. 1 
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dilakukan secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data 

penelitian yang dilakukan.29 

Penelitian kualitatif ini berusaha untuk mendapatkan data yang sifatnya 

deskriptif, baik data yang tertulis maupun data yang langsung diperoleh dari yang 

bersangkutan. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan ini karena memiliki 

sejumlah karakter khusus di mana peneliti memperoleh informasi dari dalam, 

begitu juga karena informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, sehingga 

diharapkan penelitian ini akan lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.  

Menurut Robert K. Yin studi kasus merupakan salah satu metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum metode ini merupakan strategi yang 

lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

pertanyaan bagaimana dan kenapa.30 Selain itu, penelitian studi kasus dapat 

dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan 

deskriptif. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memusatkan perhatian 

pada pendekatan deskriptif. 

B. Tempat Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tujuan penelitian adalah SMAN 3 Malang. 

Tepatnya lokasi penelitian beralamatkan di Jl. Sultan Agung Utara No. 07 

                                                           
29 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Korelasional 

Eksperimen Ex Post Facto Etnografi Grounded Theory Action Research (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2008), hlm. 28 
30 Robert K. Yin, Studi Kasus & Desain Metode, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1 
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Malang. Peneliti melakukan penelitian pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena SMAN 3 

Malang memiliki daya tarik tersendiri, selain sebagai salah satu sekolah terbaik di 

kota Malang, SMAN 3 Malang merupakan sekolah yang menjadi rujukan bagi 

sekolah-sekolah lain di Jawa Timur. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang menjadi informasi atau orang yang menjadi 

sumber data dalam penelitian (narasumber). Pendapat lain dikatakan bahwa 

informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi penelitian. Sehingga dengan demikian informan merupakan 

sumber dimana peneliti menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Informan yang penulis maksud adalah: 

1) Kepala sekolah SMAN 3 Malang, untuk mengetahui gambaran secara umum 

tentang keseluruhan kegiatan yang diadakan sekolah. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMAN 3 Malang 

3) Peserta didik SMAN 3 Malang, dimana dalam penelitian ini peneliti akan 

membatasi jumlah dengan random setiap kelas dan jurusan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengambil data penelitiannya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setting-

nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), bila dilihat 
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dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer 

dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.31  Adapun dari segi cara dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut: 

1) Pengamatan (Observation) 

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada suatu objek yang 

akan diteliti. Sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan 

informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali dalam  observasi 

dan penelitian lapangan ini, penulis  mempunyai tujuan  untuk  mendapatkan  

gambaran yang tepat mengenai objek penelitian dan untuk mengecek sampai 

mana kebenaran  data dan informasi yang telah dikumpulkan.  

Metode ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam 

penggumpulan data ketika penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kreativitas guru dalam  meningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 3 Malang. Peneliti mencatat dan 

mengamati semua objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. 

2) Wawancara atau  interview  

                                                           
31 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan 

Penelitian (Bandung: Alvabeta, 2014) hlm 62 



34 
 

 Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara. Ada juga yang mendefinisikan  interview sebagai suatu cara 

untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanaan langsung kepada 

seorang  informan atau  seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang 

dalam suatu masalah). 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan 

oleh peneliti. Adapun yang menjadi objek wawancara adalah kepala sekolah, 

guru, dan peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan kreativitas guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data secara historis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, film, 

dan dokumen-dokumen sejenisnya. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data sebagai berikut. 

a. Mengetahui latar belakang berdirinya SMAN 3 Malang 

b. Mengetahui visi dan misi serta tujuan SMAN 3 Malang 
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c. Mengetahui sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti  

d. Mengetahui jumlah tenaga pendidik dan peserta didik 

e. Sebagai upaya untuk mengetahui kreativitas guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

SMAN 3 malang. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.32 Aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitiannya, sehingga data yang diperoleh 

benar-benar tuntas dan menyeluruh. Adapun tahapan dalam teori ini, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusions: drawing/verification.  

Selanjutnya menurut Spradley teknik analisis data disesuaikan dengan 

tahapan penelitian.33 Tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand 

tour question, analisis data dilakukan dengan analisis data domain. Tahap 

penentuan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Adapun pada 

tahap selection, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya 

untuk sampai menghasilkan judul dengan analisis tema. 

 

                                                           
32 Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian (Bandung: Alvabeta, 2014) hlm. 183 
33 Ibid., hlm. 184 
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F. Pengujian Kredibilitas Data 

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

kriteria utama adalah data harus valid, reliabel, dan objektif. Data dikatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Adapun pengertian realibelitas 

dalam penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ ganda, dinamis/ 

selalu berubah, tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Sehingga 

penelitian sendiri selalu bersifat personalistik dan tidak ada dua peneliti yang 

menggunakan cara yang sama. 

  Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif meliputi uji 

creadibility (validitas internal), tranferebility (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).34  

1) Uji Kredibilitas 

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif, dan member check. 

Guna mendapatkan data yang akurat dalam uji kredibilitas ini peneliti 

melakukan penelitian berdasarkan surat rekomendasi pelaksanaan penelitian 

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang tertanggal 2 Januari 2018 

s/d 1 Maret 2018. Adapun dalam pelaksanaannya peneliti berusaha untuk terus 

                                                           
34 Sugiono, Ibid., hlm. 12 1 
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menekuni penelitian yang dilakukan, dengan terus menggumpulkan data-data 

yang dibutuhkan. Selain itu peneliti selalu berkonsultasi dengan beberapa 

peneliti lain yang pernah melakukan penelitian di SMAN 3 Malang yang 

tentunya dengan judul penelitian yang berbeda.  

 

2) Pengujian Transferability 

Tranferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai tranfer ini 

berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau 

digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian 

yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. 

Penyusunan laporan dalam uji transferbility ini peneliti menuangkan 

dalam hasil pembahasan dan analisis data. Adapun uraian tersebut terdapat tiga 

pembahasan. Pertama, proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kedua, metode pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kreativitas guru dalam meningkatkan kreativitas guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 3 Malang. 
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3) Pengujian Depenability

Suatu penilaian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplikasi proses penelitia tersebut. Pada penelitian kualitatif, uji 

depenability dilakukan dengan melakukan dengan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Guna didapati pengujian depenability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan 

oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

Adapun proses pengujian ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan 

bimbingan dengan dosen pembimbing pada setiap babnya, sehingga dalam 

proses penelitiannya peneliti terus di bimbing guna mencapai hasil yang benar-

benar kredibel.  

4) Pengujian Confirmability

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

obyektivitas penelitian. Dikatakan obyektif apabila penelitian telah disepakati 

oleh banyak orang. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. 

Pengujian ini pada akhirnya akan diujikan dalam ujian sidang skripsi di 

depan dewan penguji. Hasil ujian akan menentukan obyektivitas dalam 

penelitian ini sehingga dapat dikatakan confirmability apabila sudah disetujui 

oleh banyak pihak. 


