
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam

Tohirin penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1

Kirk dan Miller mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik

dalam kawasannya maupun peristilahannya.2

Denzin dan Lincoln mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.3

Selain pengertian yang disebutkan di atas, ada juga yang menyebutkan bahwa penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara

rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan

suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta

dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

1 Tohirin, Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan dan Konseling, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 2

2 Ibid
3 Ibid



Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (description research), yaitu: penelitian yang

dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain, yang

hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.4 Dalam hal ini yang dilakukan adalah

mengumpulkan data-data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

kemudian menganalisis data dan membuat kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 3 Kota Pekanbaru          Jl. Paus Gg.

Lumba-lumba Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, dan waktu penelitian

setelah diadakan seminar proposal Tesis Tahun Akademik 2012-2013.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber

skunder. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data dan sumber skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data.5

1. Sumber primer diambil langsung dari dokumen kurikulum PAI SD Muhammadiyah 3,

Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat.

2. Sumber skunder diambil dari  UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Otonom Daerah,

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian bersumber dari berbagai referensi berupa teori para

ahli tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jurnal-jurnal pendidikan

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 3
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225



yang berkaitan dengan masalah, dan sumber lain yang mendukung pengumpulan data yang

dibutuhkan.

D. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi

dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan penafsiran mereka tentang dunianya dan

sekitarnya. Kehadiran peneliti di dalam latar penelitian diperlukan sebagai intrumen kunci

penelitian.

Keterlibatan peneliti dilapangan (lokasi penelitian) dalam penelitian kualitatif sebaliknya
dimulai pada saat study pendahuluan. Hasil study pendahuluan dibawa ke dalam suatu forum
untuk diseminarkan dan diberbincangkan dalam usaha memperoleh saran-saran dari rekan
seprofesi, atau saran dari profesi dan bidang keilmuan yang berbeda.6

Studi pendahuluan yang penulis lakukan pada tanggal 21 Maret 2013, dan pada tanggal 26

Maret 2013. Seminar proposal dilaksanakan pada 17 Mei 2013.

E. Menentukan Situasi Sosial

Menurut Spradly situasi sosial memiliki Tiga elemen yaitu: Tempat (place) adalah lokasi di

mana manusia melakukan sesuatu. Pelaku (aktor), semua orang yang terdapat dalam situasi itu.

Aktivitas (aktivity) yang berintegrasi secara sinergi pada kegiatan apa yang dilakukan dalam

situasi sosial.7

Sebelum meneliti dimulai seorang peneliti harus mengetahui situasi dilapangan dan

memperhatikan:

1. Berusaha lebih mengenal lapangan khususnya objek penelitian

6 Salfen Hasri, Manajemen Pendidikan: Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi, Cetakan ke-2, (Makasar:
YAPMA, 2005), h. 59-60.

7 Sugiono, Op. Cit., h. 297.



2. Memperkenalkan diri pada tokoh-tokoh dilapangan

3. Memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang

4. Menanamkan rasa saling mempercayai bersama tokoh sekaligus sebagai informan

dilapangan.

5. Mengidentifikasi informan yang bisa membantu untuk memberikan informasi yang

diperlukan dilapangan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif “the research is the key instrumen”, peneliti adalah instrumen

kunci dalam penelitian kualitatif.

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Maksudnya data

sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung

ke lokasi penelitian.8

Peneliti sebagai intrumen utama yang berfungsi tidak hanya sebagai pengumpul data tapi

sekaligus sebagai analisis. Peneliti berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan

menganalisis data tersebut secara terus menerus sampai mendapatkan penafsiran yang betul-betul

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

8 H. Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-1, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2009), h. 125



Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur

yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.9 Dengan

demikian melalui observasi dapat ditangkap secara mendalam mengenai motif, kepercayaan,

perilaku dan kebiasaan objek yang diteliti.

Observasi ini digunakan untuk mengamati langsung implementasi pengembangan

kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam konteks desentralisasi pendidikan di SD

Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada

seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap

secara tatap muka.10 Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

bertanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden dengan

menggunakan pedoman wawancara atau interview.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai

aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek tersebut

telah ditanyakan.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan kepala SD

Muhammadiyah 3, guru Pendidikan Agma Islam 3 orang, Komite Sekolah dan Orang tua

peserta didik untuk data pendudukung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan

kurikulum Pendidikan Agama Islam.

c. Dokumentasi

9 Ibid, h. 134
10 Ibid, h. 131



Dokumentasi adalah catatan tertulis berupa kurikulum Pendidikan Agama Islam,

program pembelajaran serta berbagai kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu

dicatat sebagai sumber informasi untuk mendapatkan dokumen-dokumen mengenai SD

Muhammadyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan sejarah berdirinya, visi,

misi sekolah, sarana dan prasarana, keadaan guru, keadaan siswa, dan struktur organisasi.

H. Triangulasi

Lexy dalam Tohirin menyebutkan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan

kebenaran data yang telah diperoleh. Triangulasi berarti membandingkan dan meninjau kembali

derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui alat yang berbeda.11

Teknik pengumpulan data penelitian ini seperti telah diuraikan diatas adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi. Untuk memeriksa atau mengecek keabsahan data yang diperoleh

dilakukan dengan teknik triangulasi dengan metode, misalnya data yang diperoleh dengan

observasi, maka dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui

wawancara, maka akan diperiksa kembali keabsahannya melalui wawancara dengan guru lain

atau dengan kepala sekolah. Demikian juga data yang diperoleh dengan dokumentasi, untuk

memeriksa keabsahan data tersebut dapat dilakukan dengan atau melalui observasi atau dengan

wawancara. Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara atau dengan dokumentasi

ataupun melalui observasi akan dilakukan pembandingan dengn data sumber, apakah data yang

11 Tohirin, Op. Cit, h. 76



diperoleh terdapat kesesuaian atau perbedaan. Teknik ini disebut dengan triangulasi sumber.

Selanjutanya triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi dengan teori yaitu dengan cara

membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang dikemukakan. Apakah antara teori yang

dikemukakan sebagai rujukan ada kesesuaian dengan data yang diperoleh sebagai hasil

penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan penyusunan transkip wawancara,

catatan lapangan dan materi lainnya yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman dan

memungkinkan seseorang menyajikan apa-apa yang telah ditemukannya kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis SWOT yaitu analisis

terhadap kekuatan dan kelemahan internal lembaga pendidikan (sekolah) atau organisasi, serta

peluang dan tantangan lingkungannya.  Dimana hasil penelitian ini diuraikan secara kualitatif

mengenai pemahaman tentang factor-faktor eksternal, (terdiri dari tantangan dan peluang),

ditambah dengan pemeriksaan internal kekuatan dan kelemahan membantu dalam membentuk

visi lembaga tersebut kedepan.

Analisis SWOT ini meliputi:

1. Faktor Internal

Faktor internal ini meliputi seluruh faktor yang ada dalam sebuah lembaga/ organisasi itu

sendiri, seperti guru, karyawan, kualitas sekolah, peserta didik, peralatan dan lain-lain.

a. Strengths yaitu kekuatan yang dimiliki oleh lembaga dari seluruh aspek intern dalam

kemampuan mengoptimalkan fungsi yang ada.



b. Weaknesses yaitu kelemahan lembaga dalam memaksimalkam fungsi dan kegunaan

factor-faktor intern lembaga dalam melakukan usaha.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini meliputi seluruh sapek yang ada di luar lembaga/organisasi, seperti

ekonomi, politik, masyarakat, pesaing dan lain-lain.

a. Opportunities yaitu suatu peluang atau kesempatan yang ada di luar

lembaga/organisasi yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak

lembaga/organisasi.

b. Threats yaitu ancaman yang merupakan kendala yang berasal dari luar lembaga

dalam melakukan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.12

Dengan demikian analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis

untuk merumuskan tujuan dan strategi lembaga/instansi.

12 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h. 157




