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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah 

pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J 1998 yang dikutip 

oleh Rahmat menjelaskan bahwa, kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran 

atau perhitungan.81 Adapun kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan pedekatan kualitatif ialah pendekatan yang menghasilkan data 

deskriptif berupa lisan dari orang-orang dari wawancara mendalam dan perilaku 

yang dapat diamati dari fenomenologi yang terjadi.82 

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitatif 

merupakan pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian yang  tidak 

menggunakan prosedur statistik berupa hitungan numerik, pendekata ini 

menghasilkan data deskriptif dari pernyataan-pernyataan informan dan juga 

perilaku yang diamati dari fenomena-fenomena yang terjadi,  

Jika dikaitkan dengan judul skripsi, maka data yang ingin diperoleh 

dalam penelitian ini ialah pemaparan yang lebih rinci mengenai latar belakang 

dan tujuan pengembangan materi interdisipliner, hubungan interdisipliner 

                                                           
81 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, (Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9 Januari-

Juni 2009 : 1-8), hal. 2 
82 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-32, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 4 
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antara ilmu umum dan agama dalam silabus pembelajaran AIK di UMM, serta 

proses pembelajaran materi interdisipliner di kelas AIK-UMM.  

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian 

skripsi ini ialah karena data yang diteliti menghasilkan data deskriptif berupa 

pernyataan dari informan mengenai tujuan pengembangan materi interdisipliner 

hingga proses pembelajaran materi interdisipliner di kelas AIK-UMM. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan studi 

kasus. Menurut Yin, studi kasus merupakan kajian secara empiris yang 

menyelidiki fenomena yang bersifat kontemporer dalam konteks kehidupan 

nyata.83Adapun menurut Creswell, studi kasus adalah strategi penelitian yang 

didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 

proses, atau sekelompok individu.84 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi kasus 

merupakan suatu kajian empiris yang menyelidiki sebuah fenomena berupa 

suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kumpulan individu yang 

bersifat masa kini dalam kehidupan nyata dengan menggunakan hasil 

pengumpulan data secara detail dan mendalam terkait informasi yang akan 

diteliti yang didapat dari berbagai narasumber atau informan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dikarenakan 

peneliti ingin menggali informasi secara mendalam terkait fenomena 

                                                           
83 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hal. 1 

84 Creswell, John W, Research Design : Pendekatan Kualitatif,. Kuantitatif, dan Mixed, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 20 
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pengembangan materi interdisipliner dalam silabus pembelajaran AIK di 

UMM yang mana hal tersebut merupakan aktivitas atau proses dalam 

pembelajaran materi interdisipliner di AIK yang masih berlangsung hingga 

saat ini dan bersifat kontemporer. Berdasarkarkan hal tersebut, peneliti ingin 

menggali informasi lebih dalam serta menganalisis latar belakang dan tujuan 

pengembangan materi interdisipliner, hubungan interdisipliner antara ilmu 

umum dan agama dalam silabus pembelajaran AIK di UMM, serta proses 

pembelajaran materi interdisipliner di kelas AIK-UMM. 

C. Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM) yang merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang 

bernafaskan Islam dan terletak di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa 

Timur. Penelitian ini tepatnya dilaksanakan di bagian pengajaaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan (AIK) di UMM.  

Alasan peneliti menjadikan AIK di UMM sebagai objek penelitian ialah 

PTM lain terutama PTM yang sedang berkembang dan PTM di Indonesia 

bagian timur menjadikan pendidikan AIK di UMM sebagai rujukan dalam 

mengembangkan model pendidikan AIK di tempatnya.85 AIK di UMM 

merupakan matakuliah pendidikan agama Islam yang wajib di tempuh oleh 

seluruh mahasiswa, yang di dalamnya terdapat materi Islam interdisipliner dan 

peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih dalam terkait latar belakang dan 

                                                           
85 Syamsul Arifin,....,(Malang: EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan 

Keagamaan, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2015) hal. 204 
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tujuan pengembangan materi interdisipliner, hubungan interdisipliner antara 

ilmu umum dan agama dalam silabus pembelajaran AIK di UMM, serta proses 

pembelajaran materi interdisipliner di kelas AIK-UMM.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian di UMM 

yang didalamnya akan membahas mengenai analisis pengembangan materi 

interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK. 

Adapun subjek penelitiannya dalam penelitian kualitatif tidak 

ditentukan jumlahnya, akan tetapi dapat tergantung dari tepat tidaknya 

pemilihan key informan (informan kunci), dan kompleksitas dari keragaman 

fenomena sosial yang di teliti.86 Pencarian informasi akan dihentikan setelah 

informasi penelitian dirasa sudah cukup memadai. 

Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini ditentukan 

dengan tenik snowball sampling, yaitu tekni pengambilan sumber data 

berdasarkan informan sebelumnya.87 Penentuan informan dalam penelitian ini 

diambil berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara 

pasti dengan menggali informsi terkait pengembangan materi interdisipliner 

dalam pembelajaran AIK di UMM. Adapun informan kunci (key informan) 

dalam penelitian ini ialah kepala bagian pendidikan AIK-UMM. 

D. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam penelitian haruslah relevan dengan 

sesuatu yang akan diteliti. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

                                                           
86 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2009) 
87 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 300  
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penelitian, kerena setiap penelitian pasti memerlukan data-data. Adapun  

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Data Primer 

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan 

data pada pengumpulan data.88 Data tersebut dapat berupa data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan oleh peneliti langsurng 

dari sumber utama atau tempat penelitian dilakukan. 

Sumber data dalam sebuah penelitian tentunya harus ditujukan 

kepada seseorang yang memang benar-benar tahu dan menguasai sesuatu 

yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam 

sebuah penelitian dibutuhkan informan yang benar-benar tahu dan 

menguasai tentang sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.89 Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan 

berupa arsip atau dokumen pendidikan AIK-UMM. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

ialah wawancara, pengamatan (observasi), serta dokumentasi dengan uraian 

sebagai berikut: 

                                                           
88 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosiali, (Jakarta: 

2010), hal. 137 
89 Haris Herdiansyah,....,(Jakarta: 2010), hal. 137 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-

jawaban informan dicatat atau direkam.90 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali 

informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah atau  fokus 

penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian. metode wawancara 

mendalam dalam hal ini dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya.91 

Pada penelitian ini, teknik wawancara mendalam dilakukan sebagai 

penguat data supaya akurat dengan mengajukan pertanyaan langsungpada 

subyek yang diteliti, dalam hal ini peneliti menggunakan handphone untuk 

merekam hasil wawancara. Adapun informan yang di wawancarai dalam 

penelitian ini ialah:  

a. Kepala bagian pendidikan AIK guna menggali informasi terkait objek 

penelitian, latar belakang dan tujuan pengembangan materi 

interdisipliner AIK-UMM. 

b. Asisten Khusus Rektor Bidang AIK guna menggali informasi terkait 

kriteria dosen pengajar AIK materi interdisipliner serta latar belakang 

adanya materi interdisipliner di AIK-UMM. 

                                                           
90 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya., hal. 85 

91 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet-21, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal. 186 
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c. Dosen-dosen bagian pengajaran AIK guna menggali informasi terkait 

hubungan interdisipliner antara agama dengan ilmu dalam silabus 

materi interdisipliner serta proses pembelajaran materi interdisipliner. 

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, 

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana 

yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.92 

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah tenaga pengajar atau 

dosen-dosen AIK. Adapun teknik observasi ini dilakukan guna mengamati: 

a) Upaya-upaya yang dilakukan bagian pengajaran AIK dalam 

mengembangkan materi Interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK. 

b) Isi materi interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK. 

c) Kemampuan dosen dalam menyampaikan materi AIK yang berbasis 

interdisipliner yang di sesuaikan dengan silabus. 

d) Suasana kelas pada saat materi interdisipliner disampaikan. 

Observasi ini dilakukan guna menggali informasi dan mencocokkan 

keterangan yang disampaikan informan mengenai pengembangan materi 

interdisipliner pada silabus pembelajaran AIK di UMM.  

  

                                                           
92 M.Iqbal Hasan,....,(Bogor: Ghalia, 2002), hal. 86 
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3. Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu.93 Adapun pendapat lain mengemukakan bahwa dokumentasi 

yaitu mencari data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, agenda dan lain sebagainya.94 

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berbentuk file 

dokumen pendidikan AIK berupa profil AIK, isi materi yang diajarkan 

(silabus), serta dokumen lain seperti gambar atau foto kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan materi interdisipliner pada silabus 

pembelajaran AIK di UMM. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.95 

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini bersifat deskriptif-analitis, oleh karena 

itu bentuk datanya adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

berarti proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan utama 

analisis data ialah mengorganisasikan data, yang artinya menyusun atau 

                                                           
93 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 240 
94 Suharsimi, Prosedur Suatu Pendekatan dan Praktik, edisi revisi VI, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 231 
95 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet-23, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 9 
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mengatur data-data yang didapat hingga menjadi satu kesatuan yang runtut dan 

teratur.96 

Jenis penelitian kualitatif ini ialah studi kasus dan teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Robert K.Yin. Pada 

hal ini Yin membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus yaitu, penjodohan 

pola, eksplanasi, dan analisis deret waktu. Adapun penjelasan prosedur dalam 

teknik analisis data menggunakan model Robert K.Yin ialah sebagai berikut:97 

1. Penjodohan pola, yaitu dengan menggunakan logika penjodohan pola. 

Logika seperti membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik 

dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). 

Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas 

internal studi kasus yang bersangkutan. 

Penjodohan pola pada penelitian ini, berarti peneliti akan 

menggunakan data teori tentang pengembangan materi interdisipliner 

kemudian dibandingkan dengan pengembangan materi interdisipliner di 

lapangan yang peneliti ambil datanya melalui wawancara yang mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. 

2. Pembuatan Eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus 

dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. 

Kasus yang dimaksud ialah tentang materi interdisipliner pada silabus 

pembelajaran AIK, yang pada teori awal dijelaskan mengenai tujuan 

                                                           
96 Sugiyono,....,(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 334 

97 Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, (Washington : COSMOS 

Corporation, 1989), hal. 140-150 
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pengembangan materi interdisipliner, hubungan interdisipliner antara ilmu 

umum dan agama, serta proses pembelajaran materi interdisipliner yang 

kemudian dibandingkan dan dibuat sebuah penjelasan secara deskriptif yang 

disebut dengan eksplanasi.  

3. Analisis deret waktu, deret waktu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

melihat proses pengumpulan data mulai dari latar belakang dan tujuan 

pengembangan materi interdisipliner, hubungan interdisipliner antara ilmu 

umum dan agama dalam silabus pembelajaran AIK di UMM, serta proses 

pembelajaran materi interdisipliner di kelas AIK-UMM. 

G. Keabsahan Data 

Setiap penelitian atau penemuan harus di cek keabsahannya supaya hasil 

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat 

dibuktikan keabsahannya. Guna memperoleh keabsahan data, dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.98 

Pada penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan peneliti yakni 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari lapangan (data primer) 

dengan data berupa dokumen-dokumen (data sekunder) dan referensi yang 

terkait dengan pembahasan skripsi ini yakni mengenai pengembangan materi 

interdisipliner dalam pendidikan AIK di UMM.  

                                                           
98 Lexy J. Moleong,....,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 330 


