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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Supaya mampu mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai 

pengembangan budaya literasi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Batu, maka peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan 

kualitatif menghendaki adanya informasi tentang makna yang berada di balik 

suatu gejala pada saat penelitian dilakukan (Hamidi, 2004).  

Tipe studi kasus dikehendaki untuk melacak peristiwa yang 

kontemporer, apabila peristiwa tersebut tidak dapat dimanipulasi (Yin, 2008). 

Dalam khazanah metodologi, studi kasus dikenal sebagai suatu studi yang 

bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan 

sebagai upaya menelaah fenomena yang bersifat kontemporer (Bungin, 2010). 

Disini perlu melakukan analisis secara terperinci terhadap berbagai faktor 

yang terkait dengan kasusu tersebut, dan akhirnya mampu memperoleh 

kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009). 

B. Informan dan Subjek Penelitian 

Menurut Bungin (2010) informan penelitian yaitu seseorang yang 

memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang 

memahami tentang kondisi objek penelitian. Maksudnya bahwa informan 
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merupakan sumber informasi dalam bentuk apapun yang kita dapatkan dari 

orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi.  

Demi terwujudnya penelitian yang membuahkan hasil maksimal, maka 

Informan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ibu Dra. Mustaghfiroh selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SMA Negeri 1 Batu, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai 

proses literasi di dalam kelas atau ketika proses pembelajaran serta 

memperoleh informasi mengenai pengembangan budaya literasi di 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka informan memberi informasi 

beberapa orang untuk dijadikan subyek dalam penelitian ini, 

diantaranya yaitu: 

1) Pustakawan SMA Negeri 1 Batu, yaitu untuk memperoleh 

informasi mengenai jam kunjung peserta didik, prosentase 

kunjungan peserta didik maupun pendidik serta program lainnya 

dalam meningkatkan budaya literasi peserta didik. 

2) Tim penggerak literasi di SMA Negeri 1 Batu, untuk memperoleh 

informasi mengenai perkembangan peserta didik dalam gerakan 

literasi sekolah. 

3) Peserta didik SMA Negeri 1 Batu kelas XI IPA (randem), untuk 

memperoleh informasi mengenai manfaat yang diperoleh dari 

budaya literasi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik 

terutama pada mata pelajaran PAI. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus dilakukan pada kondisi 

secara alamiah, holistik dan mendalam. Sehingga dalam pengumpulan data 

dengan melakukan beberapa teknik, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah meneliti dan melihat segala tindakan baik 

dalam bentuk verbal, non verbal, dan aktivitas individual maupun 

ketika berada dalam kelompok (Hamidi, 2004). Sedangkan menurut 

Sugiyono dalam jurnal Triatma (2016) menjelaskan bahwa observasi 

merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan.  

Observasi itu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

peninjauan ke tempat objeknya dan dilakukan secara cermat. Dengan 

berkunjung ke lapangan, peneliti menciptakan kesempatan untuk 

observasi secara langsung (Yin, 2008). Tujuan observasi ini yaitu 

untuk mendapatkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

program pengembangan budaya literasi yang dilakukan oleh SMA 

Negeri 1 Batu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada 

mata pelajaran PAI. Peneliti terjun langsung ke tempat yang akan 

diteliti, tujuannya agar data yang diperoleh lebih akurat dan 

meyakinkan. 
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b. Wawancara Mendalam 

Secara garis besar dalam buku Mulyana (2006) dijelaskan bahwa 

wawancara sendiri dibagi menjadi dua yakni, wawancara terstruktur 

dan wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering 

disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah 

ditetapkan dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah 

disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur sering disebut 

sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara 

kualitatif, wawancara terbuka dan wawancara etnografis. 

Tipe wawancara yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam 

secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa penggunaan 

pedoman wawancara (Bungin, 2010). Dengan demikian, peneliti 

sebagai instrument dituntut untuk membuat responden menjadi lebih 

terbuka dan leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk 

mengemukakan informasinya sebagai jawaban terhadap permasalahan 

penelitian, sehingga terjadi suasana wawancara yang santai layaknya 

diskusi spontanitas (Hamidi, 2004). 

Melalui wawancara yang dilakukan menjadi salah satu bukti 

yang esensial bagi penelitian studi kasus (Yin, 2008). Berdasarkan 
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pernyataan di atas, percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh 

seorang peneliti dengan informan memiliki tujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai pokok kajian yang dibahasnya dalam penelitian 

tersebut. Di mana wawancara yang dilakukan membahas tentang 

segala aktivitas, kegiatan maupun program yang berhubungan dengan 

pengembangan budaya literasi. 

c. Dokumentasi 

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan informasi yang 

berupa dokumen-dokumen arsip sekolahan dibagian perpustakaan dan 

program lainnya yang mendukung untuk memberikan hasil yang 

akurat dan valid, sehingga pada akhirnya digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai keadaan peserta didik dalam kegiatan 

berliterasi. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu serangkaian proses yang dilakukan dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, mereduksi data, 

menyusunnya dalam satuan-satuan yang telah dikategorikan serta melakukan 

pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2014). Teknik analisis data secara 

kualitatif adalah proses penyusunan dan mengolah data yang sudah 

dikumpulkan satu persatu, kemudian pada akhirnya didefinisikan menjadi 

penelitian yang ditulis dengan kata-kata berdasarkan penafsiran yang kita 

peroleh serta mempu menjawab rumusan masalah.  
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Analisis data dalam studi kasus terdiri atas pengujian, pengkategorian, 

dan pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal 

dalam penelitian. Dalam strategi seperti ini, terdapat tiga teknik analisis yang 

dipergunakan (ketiga teknik ini saling berhubungan atau berkesinambungan 

dan dilakukan secara berurutan) yaitu:  

a. Penjodohan pola 

Untuk analisis studi kasus, salah satunya dengan menggunakan 

logika penjodohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang 

didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua 

pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal 

studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2008).  

Maksud dari penjodohan pola di sini yaitu, menjodohkan atau 

menyamakan antara jawaban penelitian yang didapat berdasarkan teori 

yang diprediksikan dengan jawaban yang diperoleh dari proses 

pengumpulan data di lapangan. Jika kedua pola tersebut 

berkesinambungan atau sesuai, maka penjodohan pola akan relevan.  

b. Pembuatan eksplanasi (penjelasan) 

Strategi analisis yang kedua ini pada dasarnya merupakan tipe 

khusus penjodohan pola, tetapi prosedurnya lebih sulit dan karenanya 

patut mendapat perhatian sendiri. Tujuan dari teknik kedua adalah 

menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi 

tentang kasus yang bersangkutan. Studi kasus yang baik yaitu yang 
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penjelasannya mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan 

secara teoritis, sehingga banyak kecerdikan dituntut dari pembuatan 

eksplanasi ini.  

Menjelaskan suatu fenomena dalam teknik yang kedua ini berarti 

menetapkan serangkaian keterkaitan timbal balik menpgenai fenomena 

tersebut. Namun begitu, karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu 

bahwa eksplanasi merupakan hasil dari serangkaian peluang dari 

penjodohan pola yang telah dilakukan. Bukti studi kasus tersebut diuji, 

proposisi teoritisnya diperbaiki, dan bukti tersebut diteliti sekali lagi. 

Pembuatan yang bertahap dari suatu eksplanasi sama dengan proses 

perbaikan serangkaian gagasan, di mana suatu aspek pentingnya sekali 

lagi adalah mempertimbangkan eksplanasi-eksplanasi yang diakui 

(Yin, 2008).  

c. Analisis deret waktu 

Strategi analisis ketiga ini yaitu analisis deret waktu yang 

diselenggarakan dalam banyak pola. Semakin rumit dan tepat pola 

tersebut, maka semakin tertumpu analisis deret waktu pada landasan 

yang kokoh bagi penarikan konklusi. Analisis peristiwa secara 

kronologis sering digunakan dalam studi kasus dan dipandang sebagai 

bentuk khusus dari analisis deret waktu. Sehingga studi kasus 

memungkinkan seorang peneliti melacak peristiwa lebih dari waktu 

biasa (Yin, 2008).  
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E. Teknik Pencermatan Hasil Penelitian (Triangulasi) 

Uji keabsahan atau teknik pencermatan hasil penelitian dapat dilakukan 

dengan triangulasi (Bungin, 2010). Triangulasi sendiri merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar 

data yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2014).  

Data atau informasi yang telah dikumpulkan perlu diuji keabsahannya 

(kebenarannya) melalui macam-macam teknik triangulasi (Hamidi, 2004). 

Teknik triangulasi sendiri lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil 

yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji 

apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik 

(Bungin, 2010). Adapun tekniknya sebagai berikut: 

a. Triangulasi metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil 

wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi atau 

seterusnya. 

b. Triangulasi penelitian; jika informasi yang diperoleh salah seorang 

anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain. 

c. Triangulasi sumber; jika informasi tertentu misalnya ditanyakan 

kepada responden yang berbeda atau antara responden dengan 

dokumentasi. 
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d. Triangulasi situasi; bagaimana penuturan seorang responden jika 

dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan 

sendirian. 

e. Triangulasi teori; apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau 

tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap hasil penelitian 

(Hamidi, 2004).  

Proses triangulasi tersebut dilakukan secara terus menerus sepanjang 

proses pengumpulan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin 

bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang 

perlu dikonfirmasikan kepada informan (Bungin, 2010).  

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan 

alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan 

kebenaran alat sehingga subtansi kebenaran tergantung pada kebenaran 

intersubjektif (Bungin, 2010). Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan 

triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai teknik (Moleong, 2014). 


