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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

untuk menafsirkan dan menganalisa suatu fakta atau data tentang 

penyelenggaraan sistem kredit semester.mata pelajatan PAI di MAN 1 

Trenggalek. Menurut Creswell  metode penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

fenomena pokok penelitian (Raco, 2010). Pengetian penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian (Ghony, 2012). 

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus. 

Penelitian studi kasus adalah salah satu jenis metode penelitian tentang ilmu-ilmu 

sosial (Yin, 2014). Menurut Mulyana, studi kasus merupakan uraian dan 

penjelasan secara menyeluruh mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi, suatu program serta suatu situasi sosial (Mulyana, 

2013). Sedangkan menurut Gunawan, studi kasus adalah suatu pendekatan 

penelitian untuk mempelajari, menerangkan atau memaparkan suatu kasus ke 

dalam konteksnya secara alamiah tanpa adanya gangguan dari pihak luar 

(Gunawan, 2013). Penelitian menggunakan studi kasus ini karena peneliti ingin 

menggali lebih banyak informasi secara mendalam mengenai penyelenggaraan 
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sistem kredit semester dan pembelajaran, evaluasi serta penilaian PAI dalam 

sistem kredit semester.  

 

B.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di MAN 1 Trenggalek, yang beralamat 

di Jl. Soekarno Hatta, Kelutan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. 

Peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah tersebut dikarenakan sekolah 

tersebut merupakan salah satu sekolah di Trenggalek yang menyelenggarakan 

sistem kredit semester sebagai program pendidikannya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Sumber Data 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data, antara lain: 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal 

yang berkaitan tentang fenomena tersebut (Ghony, 2012). Peneliti akan 

menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah  penelitian 

observasi yang peneliti terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian 

(Sugiyono, 2015). Peneliti dalam observasi ini akan berada dalam 

lingkungan sekolah yang menyelenggaraan SKS serta mencatat data yang 
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akan di ambil yaitu berupa bagaimana penyelenggaraan SKS mata 

pelajaran PAI.   

2. Wawancara mendalam  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam dari responden (Sugiyono, 2017). Menurut Gunawan, 

wawancara mendalam dalam pelaksanaannya yaitu pertanyaan-pertanyaan 

yang akan dikemukakan peneliti kepada informan tidak dapat dirumuskan 

secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan 

banyak bermunculan tergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti 

itu sendiri untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya 

sesuai dengan jawaban informan tersebut (Gunawan, 2013).  

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan panduan yang 

sudah disusun sebelumnya sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

Sedangkan informan dari wawancara ini adalah : 

a) Kepala sekolah MAN 1 Trenggalek sebagai pemegang kebijakan 

sekolah dalam penyelenggaraan sistem kredit semester. 

b) Waka kurikulum MAN 1 Trenggalek dalam pembahasan wawancaranya 

adalah seputar penyelenggaraan sistem kredit semester agar peneliti lebih 

mengetahui secara mendalam tentang penyelenggaraannya.  

c) Guru PAI MAN 1 Trenggalek sebagai pendidik dalam pembelajaran 

PAI di sekolah. Pokok pembahasannya meliputi perencanaan, proses, 
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hasil dan evaluasi pembelajaran PAI menggunakan sistem kredit 

semester. 

3. Dokumentasi 

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang 

tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta 

dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi 

(Rofiq, 2013). Data yang didapat selanjutkan akan dituangkan dalam suatu 

konsep kemudian dijadikan dasar untuk memberikan analisis. Dalam 

penelitian yang digunakan ini, analisis data yang diperoleh dengan cara 

deskripsif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan 

data yang telah diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan 

untuk memperoleh kesimpulan. Dokumentasi digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data mengenai daftar profil MAN 1 Trenggalek, 

waka-waka, nama guru dan data tentang sistem kredit semester. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengatur secara sistematis bahan hasil 

dari pengambilan data, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu 

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (Raco, 2010). 

Penggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, maka 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis 

data Robert K Yin yang memiliki tiga teknik analis data yaitu : 
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1. Penjodohan Pola 

Penggunakan logika penjodohan pola seperti ini dengan membandingkan 

pola yang berdasarkan atas empiri dengan pola yang sudah dipredisikan 

atau dengan beberapa prediksi alternatif. Jika keduanya memiliki 

persamaan maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus. 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengunakan data teori tentang 

penyelenggaraan sistem kredit semester  kemudian membandingkannya 

dengan penyelenggaraan yang ada di lapangan, melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Pembuatan Eksplanasi 

Tujuan dari pembuatan eksplanasi ini adalah untuk menganalisis data 

penelitian dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang 

berkaitan. Kasus dalam penelitian ini yaitu tentang teori mengenai 

penyelenggaraan sistem kredit semester, hasil serta evaluasi dari 

penyelenggaraan tersebut kemudian membandingkannya dan membuat 

sebuah penjelasan secara deskriptif atau disebut dengan eksplanasi. 

3. Analisis Deret Waktu 

Analisis deret waktu diselenggarakan dalam bentuk eksperimen. 

Penggunakan analisis deret waktu ini digunakan untuk melihat data yang 

sudah dikumpulkan tentang penyelenggaraan sistem kredit semester  di 

sekolah mulai dari persiapan, pelaksanaan hinnga evaluasinya.  

 


