
 

35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau jenis penelitian 

kualitatif, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif-analitik. Jenis penelitan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
1
 Penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Ini diperoleh melalui 

pengamatan dalam kehidupan orang-orang yang menjadi partisipan.
2
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi, yaitu tujuannnya untuk menangkap fenomena dan realita. Istilah 

fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada 

pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe yang ditemui dalam arti yang 

lebih khusus. Istilah ini mengacu pada penelitian tentang kesadaran dan 

perspektif pertama seseorang. 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R & D, (Bandung: Alvabeta, 2009), hlm. 15.   
2
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Peneltian Pendidikan,(Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 12. 
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Melalui pendekatan ini, penulis berharap agar dapat memperoleh 

informasi yang mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tema 

yang penulis angkat, yaitu tentang Integrasi Mata Pelajaran Ilmu Tafsir 

terhadap Mata Pelajaran IPA dalam Proses Pembelajaran Siswa kelas XI MAN 

1 Sleman Yogyakarta. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di satu lembaga pendidikan yang ada 

di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, yaitu MAN 1 Sleman. Hal tersebut 

didasari bahwa MAN 1 Sleman berusaha menyeimbangkan agar siswa 

mendapatkan pengetahuan mata pelajaran umum 50% begitu juga mata 

pelajaran PAI 50%.Oleh karena itu, peneliti memfokuskan untuk mengamati 

proses  dalam pembelajaran PAI yang berusaha mengintegrasikan ke dalam 

mata pelajaran IPA sehingga siswa tidak hanya mengamalkan ilmu-ilmu agama 

saja akan tetapi juga mengusai mata pelajaran IPA. 

C. Informan Penelitian  

Dalam penentuan informan, penulis menemukan sumber datanya 

menggunakan purposive. Purposive adalah pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang peniliti harapkan, atau mungkin sebagai penguasa 

yang  sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial 

yang diteliti.
3
Oleh karena itu, menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian 

naturalistik, spesifikasi sampel tidak ditentukan  sebelumnya. Ciri-ciri khusus 

                                                             
        

3
Sugiono, Metode..., hlm. 300. 
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Purposive yaitu: sementara, menggelinding seperti bola salju, disesuaikan 

dengan kebutuhan, dipilih sampai jenuh. 
4
 

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak 

mengenai objek yang sedang diteliti, diminta informasi, mengenai objek 

penelitian tersebut. Diantara sekian banyak informan tersebut ada yang disebut 

narasumber kunci (key informan). Informan dalam penelitian ini yaitu guru 

Ilmu Tafsir  kelas XI dan siswa kela XI. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, 

maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati tentang  proses 

pembelajaran aktif mata pelajaran PAI di dalam kelas maupun ketika 

praktik di luar kelas, letak geografis sekolah, keadaan bangunan dan 

lingkungan serta keadaan guru, siswa dan sarana prasarana di MAN 1 

Sleman. 

2. Wawancara (Interview) 

Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

bebas terpimpin. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali supaya 

proses wawancara tidak kehilangan arah. 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan 

dapat dipercaya mengenai pokok permasalahan yang penulis angkat yaitu 

                                                             
        

4
Ibid., hlm. 301. 
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kaitannya tentang Integrasi mata pelajaran PAI terhadap mata pelajaran IPA 

dalam proses pembelajaran siswa. Wawancara ini penulis lakukan pada guru 

Ilmu Tafsir, dan siswa kelas XI jurusan keagamaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi, materi pelajaran Ilmu 

Tafsir, dan proses pembelajaran siswa kelas XI, kurikulum, sejarah singkat 

sekolah MAN 1 Sleman, visi, misi, tujuan, prestasi siswa, keadaan guru, 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana. 

E. Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu 

menggunakan teknik trianggulasi. Teknik yang menggabungkan data dan 

sumber data yang telah ada.
5
 Dalam penelitian ini teknik trianggulasi akan 

digunakan pada sumber-sumber yang diasumsikan banyak informasi yang 

akan di dapat. Trianggulasi yang kaan digunakan adalah trianggulasi 

teknik dan trianggulasi sumber. 

Trianggulasi teknik dilakukan dengan memakai beberapa metode 

penelitian dalam menggali data sejenis, misalnya wawancara dan 

observasi. Trainggulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan 

data hasil wawancara dengan observasi, apa yang dikatakan pribadi 

dengan apa yang dikatakan umum, apa yang dikatakan orang ketika situasi 

penelitian dengan ketika kondisi biasa, dan hasil wawancara dengan 

dokumen lainnya. 

                                                             
        

5
Ibid., hlm. 330. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain.
6
Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini analisa non statistik. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 

seperti yang dikemukakan milles dan Hubberman yang bahwa analisis 

terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi yaitu: Pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.  

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penlitian. Pada tahap ini 

peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan dengan berbagai 

metode yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.  

2. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana 

                                                             
        

6
Ibid, hlm. 244. 
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kita ketahui bahwa reduksi data terjadi secara terus-menerus selama 

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
7
 

Reduksi data bukan merupakan hal yang terpisah dari analisis. Ia 

merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan  peneliti tentang bagian 

mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas 

bagian yang  terbesar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, 

semuanya merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian 

rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi.
8
 

Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data kita tidak 

perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara; melalui 

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan 

pada suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

3. Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi 

                                                             
7
Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, alih 

bahasa Tjejtjep Rohendi Rohidi, Cet.1, ( Jakarta: UI press, 1992), hlm. 16.  

        
8
Ibid. 
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tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan , 

lebih jauh menganalisisi ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
9
 

Penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif pada masa 

yang lalu adalah bentuk teks naratif. Seperti yang akan kita lihat nanti, 

teks dalam bentuk, katakanlah 3600 halaman catatan lapangan adalah 

sangat tidak praktis. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian 

dan bukan simultan, tersusun kurang baik dan sangat berlebihan. Dalam 

kondisi seperti itu para peneliti mudah tergelincir untuk mengambil 

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tak berdasar. Manusaia 

tidak cukup mampu sebagai pemfroses informasi yang besar jumlahnya.  

Menurut Gestalt kecenderungan kognitif manusia adalah 

menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk 

yang disederhanakan dan selektif konfigurasi yang mudah dipahami.
10

 

Sebagaimana hal nya dengan reduksi data, penciptaan dan 

penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, ini merupakan 

bagian dari analisis. Merancang deretan  dan kolom-kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang 

harus dimasukan kedalam kotak-kotak matriks merupakan bagian dari 

analisis.  

                                                             
        

9
Ibid., hlm. 17. 
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4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang 

menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yan kompeten akan 

menangani kesimpulan-kesimpula itu dengan longgar, tetap terbuka dan 

spektis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, 

namun dengan meminjam istilah klasik dari Glaser dan Strauss kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
11

 

Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai 

pengumpulan data berakhir, tergantung pada  besarnya kumpulan-

kumpulan catatan  lapangan, pengkodean, penyimpananya, dan metode 

pencarian  ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tututan-

tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan 

sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti telah mealnjutkannya 

secara induktif. 

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan kami, hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitia berlangsung. Verifikasi itu mungkin 

sesingkat mungkin pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama dia menulis, suatau tinjauan ulang pada catatan-
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Ibid., hlm. 19. 
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catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran terhadap teman 

sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, 

makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenrannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan  validitasnya. 

Jika tidak demikian yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik 

mengenai sesuatu yang terjadi yang tidak jelas kebenaran dan 

kegunaannya.   

Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus  dan interaktif. 

Peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama 

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 

reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi  selama sisa 

waktu penelitiannya.
12
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