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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif  kualitatif. ―Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal menurut apa 

adanya‖.
68

  penulis sengaja memilih jenis penelitian kualitatif, yaitu 

sebuah penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alami, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui implementasi manajemen kurikulum Lembaga pendidikan 

Nahdlatul Ulama berbasis Aswaja di SMP-IT Dar Al-Ma‘arif dan 

Madrasah Aliyah Ma‘arif pekanbaru. 

Diantara ciri penelitian kualitatif itu antara lain : (1) sumber data 

alami, (2). Penelitian adalah instrumen kunci, (3) mengutamakan proses 

dari pada hasil, (4) analisa data secara induktif (5) makna yang dimiliki 

oleh peneliti didasarkan pada tingkah laku sebagai aspek esensial  dalam 

penelitian kualitatif.
69

  

Penggunaan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk  

mengetahui makna suatu penomena menurut sipelakunya sendiri . selain 

dari itu, penelitian kualitatif dalam menganalisa data menggunakan 

metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan, perumusan abstraksi atau 

teori dilakukan setelah berbagai data terkumpul secukupnya  dan 
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dianalisis. Disamping itu dalam penelitian kualitatif juga harus 

dipertimbangkan situasi sosial yang akan diteliti sebagaimana yang 

dikemukakan  Lexy Meleong bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti 

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 

utama. Peneliti kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini 

digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bertujuan agar dalam 

pelaksanaan penelitian kualitatif, diupayakan keberadaan peneliti tidak 

menyolok, sehingga proses kegiatan berlangsung secara wajar dan alami, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Emzir, bahwa peneliti harus memilih 

informan yang mengetahui dan memiliki suatu pandangan tentang 

bebrbagai kegiatan masyarakat.
70

  

Dalam sebuah penelitian kualitatif , pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-

fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian tersebut dilapangan. 

Berdasarkan uraian diatas,maka bentuk dan jenis penelitian 

kualitatif sengaja penulis pilih dalam melakukan penelitian ini, karena 

kedua obyek dan subyek penelitian berada pada SMP-IT Dar al-Ma‘arif 

dan Madrasah Aliyah (MA) Ma‘arif , kedua lembaga pendidikan 

Nahdlatul ulama tersebut berada di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. 
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Dengan demikian hasil dari penelitian ini akan menggambarkan atau 

memaparkan data yang diperoleh dari peneliti berkaitan tentang 

implementasi manajemen kurikulum lembaga pendidikan Nahdlatul 

Ulama berbasis Aswaja  di Pekanbaru secara menyeluruh dan apa adanya. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP IT Dar al-Ma‘arif dan MA Ma‘arif 

NU Kelurahan Kampumg Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru  yang 

berlangsung selama 4 ( empat ) bulan sesuai dengan tabel dibawah ini yakni: 

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Uraian Des Jan Feb Mar 

 Persiapan Penelitian 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pembuatan 

Proposal 

  x x x x           

2 Pengumpulan Data       X x         

3 Pengolahan Data         x x       

4 Analisa Data           x x x    

5 Penulisan Laporan              x x x 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

bidang Kurikulum, Guru Mata Pelajaran dan Pengurus Lembaga Pendidikan 

NU, Sedangakan Objeknya adalah Manajemen Kurikulm Lembaga 
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Pendidikan Nahdlatul Ulama berbasis Aswaja di SMP-IT Dar al-Ma‘arif dan 

Madrasah Aliyah Ma‘arif.  

D. Sumber data Penelitian 

Adapun yang dimaksud dengan sumber data atau informan penelitian 

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Untuk itu dalam menentukan informan penelitian 

harus mempertimbangkan pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan 

masalah yang sedang diteliti , persyaratan dalam memilih informan adalah 

jujur, taat pada janji , patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk 

salah satu anggota yang bertentangan dengan latar penelitian dan mempenyai 

pandangan tertentu tentang sesuatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi.
71

 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dalam ahal ini 

penulis sangat berhati-hati dalam memilih dan menentukan informan 

penelitian dan disesuaikan dengan karakteristik diatas, semua ini dilakukan 

dalam rangka untuk memperokleh data yang dapat dipertanggungjawabkan 

validitasnya dan sesuai dengan vokus penelitian yang penulis lakukan. 

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan sebagai sumber data 

primer adalahse bagai berikut: 

1. Kepala Sekolah SMP-IT Dar Al-Ma‘arif  Pekanbaru 

2. Wakil Kurikulum Madrasah Aliyah Ma‘arif Pekanbaru 

3. Pengurus NU, dan Lembaga Pendidikan NU 
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4. Guru-guru Mata Pelajaran SMP-IT Dar al-Ma‘arif dan Madrasah Aliyah 

Ma‘arif Pekanbaru. 

Sedangkan bahan sebagai sumber data sekunder yang penulis gunakan 

dalam penelitian ain antara lain sebagai berikut: 

1. Buku-buku yang punya relevansi dengan implementasi manajemen 

kurikulum Aswaja yang ada pada lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. 

2. Dan informasi lain, baik tulisan, internet, dan lainnya. 

3. Stake Holder Lembaga Pendidikan NU, Kepala Sekolah SMP-IT Dar al-

Ma‘arif, Waka Kurikulum MA Ma‘arif dan Guru-guru SMP-IT Dar al-

Ma‘arif dan Madrasah Aliyah Ma‘arif Pekanbaru.  

E. Instrument Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode 

observasi dan wawancara, disamping itu juga akan menggunakan sumber non 

manusia, seperti dokumen dan berbagai jenis buku yang relevan dengan 

bahasan penelitian ini, maupun, maupun bentuk catatan (record) yang 

tersedia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono, bahwa dalam 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak dari observasi berperan serta, wawancara dan 

dokumentasi
72

 

Dari pendapat yang telah penulis kemukakan diatas tentang teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini penulis pilih dengan cara melakukan 
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observasi langsung tidak terstruktur, wawancara dan juga dokumentasi, untuk 

mempermudah pembaca memahami ketiga tekhnik penelitian yang penulis 

kemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan uraian seecara 

singkat ketiga teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut: 

kedua tekhnik penelitian yang penulis kemukakan diatas, maka 

berikut ini penulis kemukakan uraian seecara singkat kedua teknik 

pengumpulan data tersebut sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawncara adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari 

keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam. Lexy meleong mengemukakan pula bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara  (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
73

 

Dengan mencermati pendapat yang telah penulis kemukakan diatas, 

maka menurut hemat penulis penggunaan wawancara untuk kelebihan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Melalui wawancara penulis dapat menggali apa saja yang diketahui 

dan dialami sebjek penelitian. 
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2. Melalui wawancara penulis dapat menanyai langsung kepada 

informan, bisa mencakup hal-hal yang bersifat formal dan informal 

dengan sesama yang santai. 

Lebih lanjut Salfen Hasri mengemukakan, bahwa teknik 

wawancara daigunakan untuk mengetahui informan atau subyek 

penelitian sebagai cara utama untuk mengumpulkan data
74

  hal ini 

dikarenakan dua hal, yaitu: (1) dengan cara ini penulis bisa mengegali 

tidak hanya pada yang diketahui dan dialami seseorang, tetapi jiga apa 

yang tersembunyi jauh dari diri subjek penelitian, (2) apa yang 

ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas 

waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga 

masa mendatang. 

Dengan apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa wawancara 

yang digunakan dalam penelitian merupakan metode utama bagi peneliti 

untuk mengumpulkan data , baik dari responden maupun sumber lain 

yang relevan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dan melakukan 

wawancra untuk mengumpulkan data yang lebih konkrit dari sumber 

data atau informan peneliti tentang implementasi manajemen kurikulum 

Lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama  berbasis Aswaja di SMP-IT Dar 

al-Ma‘arif dan Madrasah Aliyah Ma‘arif Pekanbaru. Jenis penelitian 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 
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terstruktur . artinya penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

lebih bebeas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan 

yang dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

kepada beberapa pihak untuk mengumpulkan data dan informasi, 

diantaranya : 

a. Kepala Sekolah dan WAKA Kurikulum SMP-IT Dar Al-Ma‘arif  

Pekanbaru. 

b. Wakil Kurikulum SMP-IT Dar Al-Ma‘arif  Pekanbaru. 

c. Wakil Kurikulum Madrasah Aliyah ma‘arif Pekanbaru. 

d. Pengurus NU, dan Lembaga Pendidikan NU 3 orang. 

e. Guru-guru SMP-IT Dar al-Ma‘arif  dan MA Ma‘arif. 

Dengan teknik tersebut penulis mengharapkan wawan Cara tidak 

tidak membuat jenuh kedua belah pihak, sehingga diperoleh yang 

diharapkan. Walaupun demikian penulis juga mengakui, bahwa jawaban 

yang diberikan oleh informan kadang-kadang kurang objektif . 

Apabila jawaban hasil wawancara dengan beberapa informan dari 

pertanyaan yang sama ditemukan jawaban yang hampir sama pula, maka 

penulis akan menggabungkan pendapat maupun jawaban informan dalam 

sebuah redaksi penulisan dengan tetap menyebutkan nama informan yang 

bersangkutan.     
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2. Dokumentasi 

Menurut penulis , dokumentasi bukanlah sekedar data biasa saja, 

akan tetapi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari 

seseorang
75

.  Dokumentasi dapat diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak-pihak terkait. 

Sementara itu Lexy meleong mengemukakan, bahwa dokumentasi 

adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya.
76

 Sumber informasi berupa dokumen dapat memberikan 

keuntungan sebagai berikut : (1) telah tersedia dan mudah 

memperolehnya, (2) bersifat stabil dan akurat sebagai cerminan keadaan 

yang sebenarnya, (3) dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak 

mengalami perubahan. 

Dari beberapa pendapat diatas, menurut hemat penulis sangat perlu 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

memperoleh data yang akurat dan komprehensif pada obyek maupun 

sember data penelitian. Dalam hal ini penulis juga menggunakan ketiga 

teknik tersebut untuk mendapatkan data yang konfrehensif, dalam 

penelitian yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam tentang fokus-

fokus penelitian, dan kemudian dukuatkan dengan dokumentasi yang 

menguatkan data-data pemelitian tersebut. 
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F. Triangulasi Data 

Merupakan tenik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data 

yang sumber datanya telah ada dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data.
77

 

Lexy J. Meleong menambahkan, bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
78

 

Cara lain yang ditempuh untuk melakukan triangulasi data tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan perbandingan data hasil wawancara dari pihak-pihak lain 

2. Data lain (teknik pengumpulan data) 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi data dengan 

memeriksa keabsahan data, dengan cara sebagai berikut: 

a. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek 

ulang data dan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Triangulasi dengan metoda, yaitu membandingkan data dan mengecek 

ulang informasi dari wawancara, dokumentasi dan metoda yang 

digunakandalam tindakan. 

c. Triangulasi dengan teori, yaitu melakukan perbandingan data hasil 

tindakan, wawancara dan dokumentasi dengan teori yang terkait. 
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G. Analisa Data 

Dalam seatu penelitian yang kualitatif, analisa data merupakan suatu 

langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Maka dalam hal ini, 

penulis melakukan langkah-langkah analisa data sebagaiman yang 

dikemukakan oleh lexy moeloeng bahwa analisa data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari.
79

 

Sedangkan menurut sugiyono, bahwa dalam penulisan kualitatif, teknik 

analisa data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hepotesis yang telah dirumuskan terdahulu.
80

  

Data yang dikumpulakan dilapangan sangat banyak, oleh karena itu 

perlu diadakan seleksi data dan menganalisanya. Data yang non statistik 

digunakan pada data kualitatif, yaitu data yang memiliki sifat verbal berupa 

ungkapan-ungkapan.
81

 Analisa data dilakukan melalui reduksi data, yaitu 

upaya menetapkan mana data yang diperlukan dan mana pula data yang tidak 

diperlukan, selanjutnya kearah mana penelitian akan difokuskan. Selanjutnya 

data dikelompokkan sesuai dengan sub masalah yang dibahas, dan kemudian 

disajikan untuk diinterpretasikan dengan analisa yang mendalam dan teliti 

agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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Dalam penelitian kualitatif, analisa data merupakan langkah-langkah 

yang sangat penting, maka dalam hal ini langkah-langkah yang ditempuh 

sebagai berikut:  

1. Reduksi data, yaitu upaya menetapkan mana data yang diperlukan dan 

mana data yang tidak dibutuhkan. 

2. Penyajian data, yaitu pengelompokan data yang diolah kemudian disajikan 

untuk di interpretasikan dangan anlaisa yang mendalam dan teliti. 

3. Kesimpulan/perivikasi, yaitu menarik kesimpulan data yang telah 

disajaikan mengenai implementasi manajemen kurikulum Lembaga 

Pendidikan Nahdlatul Ulama berbasis Aswaja di SMP-IT Dar al Ma‘arif 

dan MA Ma‘arif pekanbaru. 

4. Setelah data tereduksi dan disajikan dengan interpretasi penulis, maka 

langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan 

atau verifikasi terhadap data tersebut yang berkaitan dengan manajemen 

kurikulum Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama berbasis Aswaja di 

SMP-IT Dar al Ma‘arif dan MA Ma‘arif pekanbaru. 

A. Sistematika Pembahasan 

          Dalam pembahasan tesis ini penulis bagi ke dalam lima bab dan 

beberapa sub bab yang penulis uraikan secara berurutan yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

BAB II  : LANDASAN TEORITIS 

BAB III : METODE PENELITIAN 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN 
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BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




