
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang suatu kondisi yaitu 

kondisi Problematika Guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik 

kurikulum 2013. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam 

hal ini peneliti melalukan penelitian langsung di lapangan, secara alamiah 

sebab objek hanya bermakna secara kontekstual. Jadi, makna bersifat tidak 

tetap, berubah-ubah sesuai dengan tanggapan masyarakat, peneliti khususnya. 

Oleh karena itu, hasil analisis tidak dapat digeneralisasi, tetapi hanya 

ditransfer atau dialihkan.
52

  

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian menunjukkan penelitian tersebut hendak 

dilakukan.
53

 Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di 

SMAN 4 Jember Jl. Hayam wuruk 145. Lokasi ini dipilih berdasarkan 

pertimbangan, karena SMAN 4 Jember telah melaksanakan kurikulum 2013 

dan penilaian autentik. 
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C. Subyek penelitian  

Untuk menentukan  informan, maka digunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan sesuai dengan penggalian 

informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan konsep temuan-temuan.
54

 

Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat dan 

mengetahui permasalahan yang dikaji diantaranya: 

1 Kepala Sekolah  

2 Waka Kurikulum 

3 Guru PAI 

4 Siswa  

D. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
55

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung 

yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam 
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situasi yang sebenarnya.
56

 Adapun data yang di peroleh dalam metode 

observasi di SMAN 4 Jember adalah sebagai berikut: 

a. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

kognitif di SMAN 4 Jember 

b. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

afektif di SMAN 4 Jember 

c. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

psikomotorik di SMAN 4 Jember 

2. Metode wawancara ( Interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara adalah tekhnik yang dilakukan dengan jalan mengadakan 

komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya jawab) secara 

lisan.
57

 

Tekhnik wawancara atau interview dalam penelitian kualitatif 

dibagi menjadi tiga katagori yaitu: 

a. Interview bebas (anguided interview) 

Interview bebas merupakan interview dimana pewawancara 

bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data apasaja yang 

akan dikumpulkan dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap. 
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b. Interview terstruktur (guided interview) 

Interview terstruktur merupakan interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternative jawabannyapun telah disiapkan. 

c. Interview bebas terstruktur 

Interview bebas terpimpin merupakan jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini. Prosedur ini merupakan kombinasi 

antara interview bebas dengan interview terstruktur. Dengan demikian, 

peneliti berharap dapat mendiskripsikan secara mendalam tentang 

problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 

2013 di SMAN 4 Jember. 

Interview bebas terstruktur merupakan jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini. Karena dalam pelaksanaannya, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang akan di tanyakan. Dengan demikian, peneliti 

berharap dapat mendeskripsikan problematika guru PAI dalam 

pelaksanaan penilaian autentik kurikulum 2013 di SMAN 4 Jember. 

Adapun informasi yang diperoleh melalui wawancara bebas 

terstruktur ini yaitu : 

1) Sejarah dan latar belakang berdirinya SMAN 4 Jember.  

2) Problematika Guru PAI dalam pelaksanaan penilaian Autentik 

kurikulum 2013 di SMAN 4 Jember. 

3) Aktifitas yang terkait dengan SMAN 4 Jember. 
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumenter adalah suatu metode untuk memperoleh suatu 

keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen. 

Adapun data yang akan diperoleh melalui metode ini adalah:  

a. Profil sekolah  

b. Visi dan misi sekolah  

c. Struktur sekolah SMAN 4 Jember. 

d. Data guru beserta staf SMAN 4 Jember 

e. Data siswa-siswi SMAN 4 Jember 

f. Denah dan lokasi Aktifitas yang terkait dengan SMAN 4 Jember 

g. Keadaan sarana dan prasarana yang ada di SMAN 4 Jember. 

h. Dokumen penilaian autentik mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti 

E. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh 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 mana yang harus dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri-sendiri dan 

orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. 
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Dalam hal ini Sugiyono, berpendapat bahwa “ analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data”.
58

 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif 

yaitu data yang diperoleh ( berupa kata-kata, gambar, dan prilaku ). Tidak 

dituangkan dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk statistik, melainkan 

tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka 

atau frekuensi. 

Analisis data kualitatif deskriptif digunakan dengan melalui tiga 

langkah yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi data ( data reduction ) 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Langkah-langkah reduksi data adalah pertama, mengidentifikasi 

adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang 

memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. 
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Kedua, membuat ringkasan, mengkode, menggolongkan sesuai gugusan 

data, dan membuat catatan-catatan. 

2. Penyajian data ( data display ) 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakuan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sebagainya. 

Langkah-langkah dalam penyajian data adalah dengan menyusun 

sekumpulan informasi menjadi pernyataan, kemudian diklasifikasikan 

menurut pokok-pokok permasalahan. 

3. Verivikasi atau penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Langkah terakhir yang dilaksanakan pada tahap analisis data adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan-temuan baru 

tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

Langkah penarikan kesimpulan dalam prakteknya menyatu dengan 

siklus reduksi dan penyajian data. Maksudnya dalam setiap langkah 

tersebut penarikan kesimpulan selalu dilakukan dari awal penelitian telai 

mulai dibuat proposisi-proposisi kemudian setelah itu disambung-sambung 

menjadi pernyataan yang lebih abstrak.
59
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F. Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teknik dan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memnfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
60

 

Tiangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
61

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.
62

 

1. Tahap pra penelitian lapangan  

a. Menentukan masalah di lokasi penelitian 

b. Menyusun rencana penelitian ( proposal ) 

c. Pengurusan surat izin meneliti 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
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2. Tahap penelitian lapangan 

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian 

b. Memasuki lokasi penelitian 

c. Mencari sumber data yang telah dilakukan 

d. Mengumpulkan data 

e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh peneliti 

3. Tahap akhir penelitian 

a. Penarikan kesimpulan 

b. Menyusun data 

c. Kritik dan saran. 

 


