
25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian.

Ada dua hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian 

berupa catatan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 

terkait manusia dan sosial (Gunawan, 2015:85).Sedangkan menurut 

Sugiyono penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang 

digunakan pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci dan hasilnya menekankan pada makna dari suatu 

realitas sosial (Sugiyono, 2017:15).  

Menurut kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang dilakukan pada 

obyek dengan kondisi yang sebenarnya terkait dengan manusia dan 

realitas sosial.Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam 

penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dan menafsirkan suatu fakta 

atau gejala yang muncul di lapangan berupa integrasi ilmu agama dan 

sains dalam pembelajaran PAI. 
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2. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi 

kasus adalah penelitian dimana peneliti memusatkan perhatian pada suatu 

kasus tertentu secara intensif dan rinci (Gunawan, 2015:117). Sedangkan 

menurut Salim penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam disertai 

analisis spesifik pada kasus tertentu (baik kejadian maupun fenomena 

tertentu) (Gunawan, 2015:116).  

Kedua definisi di atas menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 

penelitian studi kasus adalah penelitian mendalam, rinci dan spesifik 

mengenai suatu kejadian maupun fenomena tertentu yang menarik dan 

aktual untuk dibahas. Studi kasus dalam penelitian ini tepat digunakan 

mengingat fenomena mengenai integrasi yang jarang didapatkan di 

sekolah lain, selain itu penelitian juga ditujukan untuk mengembangkan 

pengetahuan yang mendalam mengenai integrasi ilmu agama dan sains 

dalam pembelajaran PAI. 

 

B. Lokasi dan Informan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Malang yang beralamatkan di Jl. 

Sultan Agung no. 7 Malang. Terletak berdekatan dengan SMAN 1 Malang 

dan SMAN 4 Malang atau yang biasa disebut dengan kawasan sekolah 

Tugu.Nomor telepon sekolah (0341) 324768. Sebagai penunjang informasi 

sekolah juga mempunyai website yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 
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membutuhkan informasi mengenai sekolah yaitu http://www.sman3-

malang.sch.id. Adapun Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada:  

1. Pendidik SMAN 3 Malang merupakan guru terbaik dengan latar belakang 

pendidikan yang tinggi. Terbukti dengan mayoritas jumlah guru yang 

mengenyam pendidikan S2 sehingga pendidikan yang diberikan tentunya 

berbeda dengan guru pada umumnya. 

2. Image masyarakat yang bagus terhadap SMAN 3 Malang, masyarakat 

khususnya di daerah Malang melabeli sekolah ini dengan sekolah favorit 

dengan tingkat prestasi dan disiplin keilmuan yang tinggi. 

3. observasi awal yang dilakukan peneliti memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran PAI yang dilakukan di SMAN 3 Malang menggunakan 

pendekatan perspektif yang beragam, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih dalam. 

Setiap penelitian membutuhkan informan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan, sedangkan yang dimaksud dengan informan adalah oranng 

atau narasumber yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial yang 

sedang diteliti (Sugiyono, 2017:299). Sedangkan menurut Gunawan informan 

adalah pemberi informasi yang dibutuhkan persepsi dan pemikiranya 

(Gunawan, 2015:160). Jadi informan adalah orang atau narasumber yang 

digali pemikiran dan persepsinya dan berkaitan langsung dengan kasus atau 

fenomena sosial. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru PAI sebagai pendidik dalam pembelajaran PAI di sekolah. Peneliti 

menjadikan guru PAI sebagai informan karena guru terlibat langsung 

http://www.sman3-malang.sch.id/
http://www.sman3-malang.sch.id/


28 
 

dalam proses pembelajaran. Adapun data yang ingin diambil adalah 

mengenai konsep pembelajaran integrasi dan implementasi pembelajaran 

integrasi. 

2. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran integrasi. Pengambilan data 

kepada peserta didik seputar proses pembelajaran PAI yang didalamnya 

terdapat integrasi antara ilmu agama dan sains serta manfaat yang didapatkan 

peserta didik dalam pembelajaran integratif tersebut. 

3. Wakil Kepala bagian Kurikulum (Waka Kurikulum) selaku pengambil 

keputusan bagian kurikulum. Data yang ingin dariWaka Kurikulum 

adalah seputar integrasi ilmu dalam pembelajaran dan manfaat yang 

didapatkan baik oleh peserta didik, guru maupun sekolah.  

 

C. Teknik pengumpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik antara lain:. 

1. Observasi (Pengamatan). 

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul dan mempertimbankan hubungan aspek-aspek 

dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2016:143).   

Observasi digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti mengutamakan 

observasi pada saat pembelajaran PAI sesuai dengan jadwal pelajaran di 

kelas XII Program IPA dan akan berhenti ketika data yang dibutuhkan 
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dirasa cukup. Observasi dilakukan pada perangkat pembelajaran, proses 

pembelajaran, materi ajar dan hasil belajar di kelas. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dalam kegiatan orang atau 

kelompok yang menjadi sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 

2017:310).  

Peneliti dalam observasi partisipatif ini akan memposisikan diri 

sebagai observer pasif atau keterlibatan pasif yaitu peneliti berada dalam 

kegiatan pembelajaran dan mencatat data tanpa ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Sedangkan data yang didapatkan dari hasil observasi 

adalah berupa perangkat pembelajaran, hasil pengamatan proses 

pembelajaran dan hasil evaluasi pembelajaran. 

2. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

pembicaraan atau tanya jawab yang ditujukan kepada informan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Gunawan, 2016:160).  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian menggunakan 

panduan yang disusun oleh peneliti sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

Sedangkan informan dari wawancara ini adalah: 

a. Guru PAI sebagai pendidik dalam pembelajaran PAI di sekolah. 

Pokok pembahasan pada wawancara adalah seputar perencanaan, 

proses pembelajaran PAI dengan integrasi ilmu agama dan sains 

beserta hasil dan manfaatnya bagi peserta didik.  
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b. Peserta didik kelas XII pengambilan data melalui wawancara kepada 

peserta didik ditujukan untuk mendapatkan keserasian dengan data 

yang diberikan pendidik. Wawancara dilakukan pada sejumlah peserta 

didik. Pertanyaan dalam wawancara seputar proses pembelajaran PAI yang 

didalamnya terdapat integrasi antara ilmu agama dan sains serta manfaat 

yang didapatkan peserta didik dalam pembelajaran integratif tersebut. 

c. Wakil Kepala bagian Kurikulum (Waka Kurikulum) 

Pembahasan dalam wawancara kepada Waka Kurikulum adalah 

seputar integrasi ilmu dalam pembelajaran dan manfaat yang 

didapatkan baik oleh peserta didik, guru maupun sekolah.  

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam 

bentuk tulisan, gambar maupun karya (Sugiyono, 2016:329). Sedangkan 

dokumentasi dapat diartikan sebagai analisis tulisan atau analisis isis 

visual dari suatu dokumen (Gunawan, 2015:176). 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap 

data dari teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Adapun jenis 

data yang diambil adalah yang berkaitan dengan pembelajaran PAI terdiri 

atas: Buku ajar, RPP, Silabus, profil sekolah, foto kegiatan belajar 

mengajar dan dokumen terkait hasil pembelajaran. 

 

 

  



31 
 

D. Teknik analisis data. 

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengelompokkan, mengurutkan 

dan mengkategorikan data yang diperoleh di lapangan selama penelitian 

berdasarkan fokus masalah penelitian (Gunawan, 2016:209). 

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus 

maka, analisis data yang akan digunakan dalam penelitian mengacu pada teknik 

analisis data Studi Kasus yang dikemukakan oleh Robert K Yin dengan tiga teknik 

analisis data yaitu: penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu. 

Adapun penjodohan pola yang dimaksud adalah dengan 

membandingkan pola yang berdasarkan data empiri dengan pola alternatif di 

lapangan yang mungkin akan muncul.  Kemudian tahap analisis dilakukan 

dengan membuat ekplanasi berdasarkan pada teori pembelajaran integratif 

dengan apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan tahap ekplanasi yang dapat 

dilakukan adalah dengan : (a) membuat pernyataan berdasarkan teori awal 

mengenai pembelajaran integratif yang memadukan PAI dengan Sains, (b) 

membandingkan temuan awal dengan pernyataan yang telah dibuat, (c) 

memperbaiki pernyataan, (d) membandingkan pernyataan baru dengan fakta-

fakta yang ada dan (e) mengulangi proses sesuai dengan keperluan. 

Kemudian yang terakhir adalah deret waktu. Deret waktu digunakan 

sebagai teknik analisis data dengan mengurutkan atau mencari keterkaitan data 

proses dari kasus yang terjadi berdasarkan waktu kejadian. Penelitian ini 

menggunakan analisis deret waktu untuk melihat data yang dikumpulkan 

proses implementasi pembelajaran integratif mulai dari persiapan, pelaksanaan 

hingga evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 
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E. Triangulasi data. 

Triangulasi adalah kegiatan pengujian terhadap proses dan metode 

dalam penelian. Triangulasi digunakan untuk menguji kebenaran dan kevalidan 

data sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan (Bungin, 

2010:254) 

Sebelum melakukan triangulasi terhadap data peneliti terlebih dahulu 

menyamakan pemahaman tentang integrasi dalam pembelajaran PAI dengan 

informan untuk mendapatkan kesamaan persepsi. Kemudian triangulasi dalam 

proses penelitian akan dilakukan dengan cara: 1) Memastikan catatan 

wawancara, hasil observasi dan dokumentasi dalam penelitian secara berkala 

(harian atau mingguan), 2) melakukan uji relevansi terhadap data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, apabila terdapat data 

yang tidak relevan maka peneliti akan mengonfirmasi data pada informan, dan 

3) hasil konfirmasi yang terkumpul diuji dengan informasi-informasi 

sebelumnya. Proses ini berjalan sampai peneliti mendapatkan data yang valid 

serta menemukan kesamaan data dan informasi yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 


