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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Metode Penelitian 

Pendekatan metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah 

menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, yaitu salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku-perilaku orang yang diamati (Bogdan& Biklen dalam 

Rahmat, 2009:2). Atau dapat pula diartikan cara untuk menjelajahi dan 

memahami makna individu atau kelompok untuk menganggap masalah sosial 

atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan 

prosedur; mengumpulkan data dalam pengaturan peserta; menganalisis secara 

induktif data, membangun dari hal khusus dengan tema umum; dan membuat 

interpretasi dari makna data. Laporan tertulis terakhir memiliki struktur tulisan 

yang fleksibel (Creswell dalam Nawawi, 2012:49-50). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di SMA Muhammadiyah 1 Malang dengan 

alamat Jl. Brigjend Slamet Riadi No. 134 Kota Malang. Alasan pemilihan 

lokasi adalah adanya kesesuaian fenomena yang terjadi terhadap munculnya 

suatu masalah, yakni pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang tepat pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara umum dan 

secara khusus padamateri Qur’an Haditsyang dapat menyebabkan kejenuhan 
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dan pasifnya siswa, sehingga perlu adanya solusi dengan cara menerapkan 

pembelajaran melalui model discovery. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret tahun 2019 pada hari 

dan jam kerja yang berlaku di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus 

ditempuh peneliti dalam suatu penelitian. Langkah-langkah prosedur 

penelitian meliputi tiga hal (Moleong, 2004:127),yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap Pra Lapangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara 

lain: menentukan topik atau permasalahan, mencari informasi dan data 

mengenai permasalahan, merumuskan masalah penelitian, menyusun 

pedoman observasi dan wawancara, mencari subjek dan tempat penelitian. 

2. Tahap Pengerjaan Lapangan 

Tahap ini peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali 

dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis data mengenai 

pembelajaran melalui model discovery. Secara intensif setelah 

mengumpulkan data, selanjutnya data dikumpulkan dan disusun. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini dilakukan dengan kegiatan yang berupa mengolah dan 

menganilisis data yang diperoleh dari tahap pengerjaan lapangan yang 

berfokus pada penerapan pembelajaran melalui model discovery. 
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D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini meliputi subjek, objek, dan informan 

penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data secara lengkap sesuai 

dengan fokus penelitian. Sumber pada data penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XII-MIPA di 

SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

materi Qur’an Hadits yang diterapkan melalui model discovery. 

3. Informan penelitian 

Informan pada penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan 

siswa kelas XII-MIPA SMA Muhammadiyah 1 Malang. Peneliti 

menggunakan informan tersebut agar dapat memperoleh informasi lebih 

lanjut terkait dengan fokus penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan 
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dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri 

dalam latar yang sedang diteliti (Arifin,1996:10). Penelitian menggunakan 

metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di 

lapangan tentang bagaimana pembelajaran serta dampak prestasi bagi 

siswa dengan penerapan pembelajaran melalui model discovery. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk 

suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat 

secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Dengan wawancara ini 

kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak 

bergantung pada pewawancara. Akan tetapi, pada penelitian kali ini 

peneliti hanya menggunakan metode observasi dan metode dokumentasi.   

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari 

dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, 

foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya (Arifin,1996:82). Melalui 

teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan 

yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

 

F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 
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hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, 

maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara, pedoman 

observasi, dan dokumentasi. 

 

G. Data 

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh 

dari sumber data. Sumber data tersebut ialah informan yang dianggap paling 

mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang 

diteliti.Selain itu data juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang 

terhadap data berupa  kata-kata tertulis maupun tindakan. Sumber data terbagi 

menjadi dua,yaitu : 

1. Data Primer 

Kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang 

diamati merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Jenis 

penelitian ini diambil dari data tertulis, rekaman, atau pengambilan foto 

(Moleong, 1999:112). Jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pada 

subjek penelitian dicatat sebagai data utama ditambah dengan hasil 

pengamatan dari tindakan subjek penelitian di SMA Muhammadiyah 1 

Malang. Diantara data primer yang dicari adalah: (1) Penerapan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model discovery di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang, (2) Dampak penerapan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam melalui model discovery terhadap prestasi siswa 
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di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Data primer diambil dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pendukung data 

primer. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

informasi dari informan, yakni guru Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan metode observasi dan dokumentasi.  

 

H. Analisis Data 

Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa 

yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan 

lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu 

atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 2007: 177). Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. 

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive 

model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian, yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).  
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Pengumpulan data pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan 

data hasil observasi dan studi dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang 

sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman 

data melalui pencarian data selanjutnya. 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar 

yang muncul dari peristiwa yang ada di lapangan. Reduksi data dilakukan 

dengan membuat penyederhanaan data yang bersumber dari observasi 

mendalam terhadap informan. Observasi dilakukan dengan mencatat informasi 

penting dan kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 

bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat 

dipahami maknanya.Penyajian data dilakukan dengan menuliskan data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut 

disajikan berupa gambar/foto, tabel, dan dijelaskan dengan berupa teks yang 

bersifat naratif. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir 

yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik 

pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Penarikan 

kesimpulan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara induktif, yang 

mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan 

pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, 

prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, 

penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali 
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dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari 

data-data tersebut. 

 

I. Keabsahan Data 

Penelitian menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan sebuah 

data. Triangulasi merupakan cara pengumpulan data dari berbagai sumber 

yang kemudian dibandingkan ataupun digabungkan dan selanjutnya dari 

berbagai data dalam penelitian tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Triangulasi 

adalah cara yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan suatu data yang 

memanfaatkan sesuatu lain dari luar untuk keperluan pengecekan ataupun 

membandingkan data tersebut (Moleong, 2005:330). Berikut ini adalah 

macam-macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah suatu cara pengujian dan pengumpulan 

data dari berbagai macam sumber yang kemudian diolah menggunakan 

teknik yang tertentu.Penelitian ini peneliti mengolah data penelitian dari 

sumber data primer maupun sekunder yang diperolah dan dielaborasikan 

dengan teknik pengumpulan data berupa metode observasi dan studi 

dokumentasi. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah suatu pengujian data dan pengumpulan 

dari banyak sumber kemudian diolah menggunakan berbagai macam 

teknik. Hal yang ini bergantung pada suatu obyek penelitian yang 
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menggunakan triangulasi teknik ataupun triangulasi sumber, disisi lain 

dengan cara menggabungkan kedua teknik tersebut  diharapkan mampu 

memperoleh data yang benar. Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan 

dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder serta menggunakan dua 

macam teknik pengumpulan data yang bisa memberikan informasi dalam 

penelitian. Setelah mendapatkan data, peneliti membandingkan sebuah 

data yang menarik kesimpulan dari berbagai macam perbandingan data 

yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan didasarkan oleh hasil 

penelitian yang dilaksanakan melalui teknik pengumpulan data. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut peneliti membandingkan 

hasil penelitian dan ditarik sebuah kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


