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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Field research (penelitian lapangan) dengan

pendekatan non statistik yaitu menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative

research). Dalam pendekatan kualitatif, data yang diperoleh tidak berupa angka-

angka, namun berupa kata-kata dan kalimat yang bisa berasal dari dokumen

pribadi, catatan lapangan, lembar observasi, hasil wawancara dengan informan,

dan dokumen lainnya.1 Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini tujuannya

adalah untuk memperoleh pemahaman dan makna dari gambaran realitas yang

kompleks. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini

adalah mencocokkan fakta realita empirik dengan teori yang ada melalui analisis

data.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki karakteristik sebagai

berikut : (1) memandang realitas sebagai suatu keutuhan, suatu objek senantiasa

berpasangan dengan konteksnya ; (2) peneliti sebagai human instrument yang

mampu mengungkap data sesungguhnya dan menangkap makna yang terdapat

dibalik fenomena ; (3) bekerja dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari

harapan supaya dapat menemukan teori untuk menjelaskan data dan fakta yang

ditemui ; (4) hubungan sebab akibat dikenal dengan fokus studi yang merupakan

suatu kesatuan ; (5) peneliti dalam mencari fakta meminta penyesuaian-

1 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 6
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penyesuaian dalam teknis pencariannya yang mengadaptasi dengan tata nilai

yang ada.2

Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian dengan pendekatan

kualitatif ini menggunakan rancangan studi kasus. Menurut Yin penelitian studi

kasus secara umum terdiri dari dua jenis yakni penelitian dengan studi kasus

tunggal dan penelitian dengan studi kasus banyak.3 Adapun penelitian ini adalah

menggunakan rancangan studi kasus tunggal yang dimaksudkan untuk

mengetahui efektifitas pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Universitas Abdurrab Pekanbaru.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih Universitas Abdurrab

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Universitas Abdurrab terletak di jalan Riau

Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Alasan penulis

memilih Universitas Abdurrab sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Universitas Abdurrab adalah perguruan tinggi umum yang memiliki lima

fakultas yakni Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, FMIPA, FISIPOL,

Fakultas Psikologi, dan Fakultas Teknik. Meskipun tidak memiliki fakultas

Agama Islam, Universitas Abdurrab sangat memperhatikan pembentukan

nilai-nilai islami bagi seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa. Hal

ini terbukti dengan dicanangkannya penyelenggaraan Pendidikan Agama

Islam selama 3 semester.

2 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :
Alfabeta, 2012), hlm. 14-17

3 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain & Metode, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 46
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2. Universitas Abdurrab merupakan institusi Perguruan Tinggi yang

menekankan pada penegakkan dan pengamalan nilai-nilai Islami, hal ini

terbukti dengan dicanangkannya darma ke empat yakni Pembinaan

keIslaman pada tahun 2015 sebagai pengembangan dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

3. Universitas Abdurrab merupakan salah satu institusi perguruan tinggi yang

banyak menerima mahasiswa dari segenap kabubupaten/kota se-Provinsi

Riau. Sementara sebagaimana dipahami oleh berbagai pihak bahwa seluruh

kabupaten/kota di Riau sangat identik dengan melayu dan Islam.

4. Universitas Abdurrab memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang

lengkap sehingga dapat mendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

5. Universitas Abdurrab adalah institusi Perguruan Tinggi yang berlokasi di

Pekanbaru, sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

Waktu penelitian ini adalah mulai dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan

Desember 2016. Penelitian ini pada dasarnya tidak tergantung oleh waktu karena

proses penelitian dan penelaahan serta analisis dapat dilakukan kapan saja. Namun

pada pelaksanaan penelitian di Univrab, diperoleh adanya kemudahan karena

pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab

dilaksanakan selama tiga semester yakni semester pertama, semester kedua, dan

semester ketiga, sehingga pelaksanaan observasi, pengumpulan dokumen, serta

wawancara penelitian bisa dilakukan kapan saja. Peneliti memilih waktu tersebut

karena pelaksanaan pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam juga

dilaksanakan pada semester tersebut yakni semester 2 pada periode gasal dan
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semester 1 dan 3 pada periode ganjil. Kondisi tersbeut memudahkan penulis

dalam melaksanakan penelitian tersebut di setiap semester, baik semester ganjil

maupun semester genap perkuliahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah dosen mata kuliah

Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru. Sementara itu yang

menjadi objek penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan pembelajaran mata

kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru. Pelaksanaan

pembelajaran yang dimaksud adalah penyusunan rencana pembelajaran

Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Agama

Islam, serta pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.4

Data adalah fakta, maklumat atau angka yang menjadi acuan untuk

mengemukakan informasi tentang sesuatu yang diteliti.5 Sehingga dapat dipahami

bahwa data merupakan gambaran atau fakta mentah hasil penelitian yang jika

diolah dengan baik melalui berbagai analisis akan dapat melahirkan berbagai

informasi.

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 234
5 Bhasah Abu Bakar, Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah, (Kuala Lumpur :

Utusan Publications, 2007), hlm. 16
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Berdasarkan cara memperolehnya, data dikelompokkan menjadi dua

macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

didapat oleh peneliti langsung dari sumber data, kemudian diolah dan disajikan

langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak

lain. Data sekunder biasanya dijadikan data pendukung dalam penelitian.

Sumber data berbeda dengan data itu sendiri, meskipun kedua istilah

tersebut saling berkaitan. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data

adalah subjek dari mana data diperoleh.6 Maka sumber data bisa juga disebut

sebagai subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Dosen

pendidikan Agama Islam sebagai informan, proses pembelajaran dan semua

dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran PAI di Universitas

Abdurrab.

Data primer dalam penelitian ini adalah fakta hasil wawancara dengan para

informan, yang kemudian dihimpun melalui catatan tertulis atau perekaman

video/audio serta pengambilan foto. Sedangkan data yang berasal dari hasil

pengamatan langsung peneliti berupa lembar observasi dan catatan lapangan.

Pengumpulan data dalam kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran PAI

dilakukan 3 kali untuk masing-masing informan. Penulis kemudian juga

memperoleh data sekunder dari informasi dari pihak lain yang disajikan dalam

bentuk publikasi atau jurnal terkait subjek penelitian.

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 107
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Kemampuan berinteraksi dan keterampilan berkomunikasi dari peneliti

terhadap informan sejak awal penelitian hingga keterlibatan selama penelitian

sangat menentukan capaian informasi yang diperoleh.

Dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam menjadi sumber utama dalam

penelitian ini untuk memperoleh informasi yang luas dan komprehensif. Dosen

Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam menjadi ujung tombak pelaksanaan

perkuliahan Pendidikan Agama Islam karena langsung berinteraksi dengan

mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran yang telah dicanangkan bisa terpenuhi.

Hasil observasi yang penulis lakukan pada saat pelaksanaan kegiatan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik di dalam maupun di luar perkuliahan

ditambah lagi dengan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan

pembelajaran PAI di Universitas Abdurrab berupa perangkat pembelajaran. Kedua

bahan tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan hasil wawancara dengan Dosen

Pendidikan Agama Islam Universitas Abdurrab yang selanjutnya dikumpulkan

dan diolah sedemikian rupa dan dijadikan bahan analisis penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berkoordinasi terlebih dahulu

dengan Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dalam menentukan

sosok informan yang dapat memberikan informasi terkait fokus penelitian.

Berdasarkan hasil koordinasi, penentuan informan di Universitas Abdurrab maka

ditetapkan bahwa dosen yang dijadikan informan adalah dosen Pendidikan Agama

Islam yang telah mengajar minimal selama dua semester sehingga dipandang

layak memberikan informasi yang diperlukan.
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Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau sumber data adalah  dosen

PAI Universitas Abdurrab. Alasan penulis memilih dosen PAI sebagai informan

karena dosen PAI adalah subjek utama yang pastinya terlibat dan banyak

mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Universitas Abdurrab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu

(1) observasi ; (2) dokumentasi dan (3) wawancara mendalam ; Paparan dan

pembahasan mengenai teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat

terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk memperoleh data penelitian.7 Observasi dikatakan

langsung jika peneliti terjun dan terlibat ke lapangan. Sementara

observasi tidak langsung adalah pengamatan yang diperoleh dari

media visual/audio visual, misalnya handy camera. Dalam penelitian

ini, penulis mengamati secara langsung pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Universitas Abdurrab.

Teknik observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini

adalah observasi langsung, dimana penulis langsung terlibat dalam

mengamati kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Universitas Abdurrab.

7 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :
Alfabeta, 2012), hlm. 105
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Pengumpulan data penelitian dengan observasi menghantarkan

penulis dalam konteks kedisinian dan kekinian. Hal ini

menguntungkan peneliti dengan faktor berikut (1) peneliti memahami

motif, keyakinan, dan kendala yang dihadapi oleh subjek penelitian ;

(2) peneliti menghayati dan melihat langsung fakta di lapangan

sehingga memperoleh pemahaman yang utuh ; (3) peneliti

memperoleh data langsung dari sumber pertama.8

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan

observasi untuk mengetahui kinerja dosen Pendidikan Agama Islam

pada tahap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Universitas Abdurrab.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam

penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber

informasi yang bersumber dari non-manusia. Dokumen adalah catatan

yang sudah ada tentang peristiwa yang sudah berlalu.9 Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Data yang bersumber dari non-manusia bisa dibedakan menjadi

dua kategori, yakni dokumen dan rekaman. Rekaman adalah semua

jenis pernyataan tertulis yang dibuat oleh dan untuk seseorang atau

lembaga dengan tujuan legalitas dan pertanggungjawaban. Sumber

8 A. Sonhaji, Teknik Observasi dan Dokumentasi, Makalah dalam Lokakarya penelitian
tingkat lanjut tahun 1991/1992, (Malang : Lembaga Penelitian IKIP Malang)

9 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :
Alfabeta, 2012), hlm. 148
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data dokumentasi dilibatkan dengan pertimbangan bahwa data yang

diperoleh melalui observasi dan wawancara belum dapat merekam

semua data yang dibutuhkan. Untuk itu peneliti berkepentingan

memperkaya khasanah informasi dari sumber data dokumentasi.10

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dokumen

untuk mengetahui kinerja dosen Pendidikan Agama Islam dalam

merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian dan evaluasi

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab

3. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data

verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.11

Wawancara adalah teknik dimana peneliti berdialog secara langsung

dengan informan.12 Selama melakukan wawancara peneliti

menggunakan instrumen alat bantu untuk merekam berupa tape

recorder atau perangkat telepon seluler.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih wawancara terstandar

atau wawancara terstruktur menurut Esterberg atau wawancara baku

10 Lincoln Y.S and A.G Guba, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hils : Sago Publication,
1985), hlm. 23

11 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 63

12 Zulfikar & I Nyoman Budiantara, Manajemen Riset (Jombang : Deepublish, 2015),
hlm. 132
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terbuka. Wawancara terstandar adalah teknik wawancara dengan

menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku.13

Dalam proses wawancara, peneliti bisa menanyakan hal-hal

berikut : (1) pengalaman dan perbuatan informan, yakni apa yang

telah dikerjakan atau lazim dikerjakannya ; (2) pendapat, pandangan,

tanggapan, tafsiran atau pikirannya tentang sesuatu yang berkenaan

dengan penelitian yang sedang dilakukan ; (3) perasaan, respons

emosional, yakni apakah informan merasa suka atau tidak suka ; (4)

pengetahuan, fakta-fakta yang diketahui oleh informan ; (5) tanggapan

panca indera, yakni apa yang dilihat dan didengarnya ; (6) latar

belakang pendidikan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan bahasan

penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam

untuk mengetahui kinerja dosen Pendidikan Agama Islam dalam

merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian dan evaluasi

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab.

Peneliti kemudian akan menelaah hasil pengamatan melalui

observasi, data rekaman dan dokumen serta hasil wawancara

mendalam, mengenai efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Universitas Abdurrab, sehingga ditemukan hasil penelitian

yang sesuai dengan fokus penelitian.

13 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,
2012), hlm. 133



76

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dilakukan oleh peneliti untuk

memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data

yang menggunakan instrumen penelitian hanya kegiatan observasi dan wawancara

mendalam. Instrumen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan sebagai instrumen pengamatan

yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab selama proses

pembelajaran berlangsung. Dalam lingkup penelitian ini, penulis

menggunakan observasi dalam mengamati pelaksanaan proses

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan pelaksanaan evaluasi dan

penilaian pembelajaran oleh dosen Pendidikan Agama Islam.

Pedoman observasi sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran

1.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui kinerja dosen

Pendidikan Agama Islam dalam merencanakan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam, melaksanakan pembelajaran Pendidikan

Agama Islam dan melakukan evaluasi pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Universitas Abdurrab. Pedoman wawancara

sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran 2.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun

secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji

dan menjadikannya sebagai temuan sehingga orang lain dapat mengedit,

mengkalisifikasi, mereduksi dan menyajikannya. 14 Moleong mengklasifikasikan

tiga model analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) metode perbandingan

konstant (constant comparative), seperti yang dikemukakan oleh Glasser dan

Strauss, (2) metode analisis data menurut Spradley, dan (3) metode analisis data

menurut Miles dan Haberman.15

Penelitian ini menerapkan proses analisis data menurut metode

perbandingan tetap. Teknik analisis data menurut metode perbandingan tetap

dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :16

1. Reduksi data

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah

mengidentifikasi satuan atau unit, yaitu aspek dan sub aspek yang

ditemukan dalam data yang memiliki makna jika dikaitkan dengan

fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, selanjutnya

dilakukan koding data.

14 Muhajir dalam Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan
Konseling, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 148

15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2006), hlm. 15

16 Tohirin, Op., Cit. hlm. 148-149
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Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pengkodean data untuk

hasil pengamatan dan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran

PAI di Universitas Abdurrab serta hasil wawancara mendalam

terhadap 5 orang dosen PAI Universitas Abdurrab yang menjadi

informan dan data yang diperoleh dari proses pengamatan dan

observasi. Dapengkodean data digunakan tiga kolom odean dan kode.

2. Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan data ke

dalam aspek dan sub aspek yang memiliki kesamaan.

3. Sintesisasi

Aktifitas mensitesiskan ini mencari kaitan antara satu kategori

dengan kategori lainnya.

4. Analisis data

Tahap ini adalah menyusun hipotesis kerja dengan

pengorganisasian data yang sudah direduksi. Data yang mula-mula

disajikan secara terpisah antara satu tahap dengan tahapan lainnya

kemudian dirangkum dan disajikan secara terpadu. Pada tahap ini pula

peneliti menganalisis temuan penelitian melalui observasi,

dokumentasi dan wawancara mendalam. Peneliti selanjutnya

memperkuat argumentasinya dengan teori-teori yang sudah ada.

Proses ini bisa dilakukan dengan cara membuat bagan, tabel, uraian

dan diagram sehingga data yang diperoleh bisa disajikan secara lebih

sistematis dan mudah dianalisis.
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5. Kesimpulan dan verifikasi

Tahapan ini berupa aktifitas memaknai arti dari data yang

diperoleh baik melalui observasi pelaksanaan pembelajaran PAI,

pengumpulan dokumen, dokumentasi kegiatan pembelajaran dan

wawancara mendalam terhadap 5 orang dosen PAI Universitas

Abdurrab sebagai informan. Sehingga diharapkan peneliti akan

memperoleh kesimpulan akhir setelah pengumpulan dan analisis data

selesai dilakukan.


