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BABIII

METODEPENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang

menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.

Hal terpenting dari sesuatu berupa gejala/fenomena sosial, yakni makna dibalik

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu

pengembangan konsep teori.42 Untuk lebih jelasnya dapat bahwa penelitian ini

mengkaji tentang tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

Kepala Madrasyah bersama Guru dalam upaya melaksanakan pengembangan

kurikulum Muatan Lokal di Mas Kepenuhan pada tahun 2011-2013.

Irawan mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian

yang cenderung bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan sifat

data yang murni kaulitatif.43 Creswell menegaskan bahwa “qualitative reseach is

best suited for reseach problems in which you do not know the variables and need

to explore. The literature might yield little information about the phenomenon of

study and you need to learn more from participant through exploration”.44

Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menliti masalah yang belum diketahui

variabel di dalamnya dan perlu untuk diekplorasi. Juga kajian literatur tentang

42Djam’anSatoridanKomariah,MetodologiPenelitianKualitatif,penerbit Alphabeta,
Bandung: 2010, hal. 2

43 Prasetya irawan, Analisis Data Kualitatif, gramedia Bandung: 199, hal 70
44 John W.Crewell, Educationnal Research, Planning, Conducting and evaluating

Quantilative and Qualitative Research, Pearson Education Inc, New Jersey: 2008, hal. 53
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fenomena tersebut masih kurang dan perlu mengkaji dari pelaku sendiri dengan

mengekplorasi lebih mendalam.

Bogdan dan Biklen menyatakan tentang penelitian kualitatif sebagaimana

yang dikutip Irawan sebagai berikut :

“ The characters of quality reseach include: (1) natural as the source of

data, (2) the reseacher is the key instrument, (3) ted to the process than result, (4)

tend to analyze the data inductively, and (5) theb maening which is owned by

researcher based on their act as an essential aspect in qualitative research”.45

Ciri-ciri penelitian kualitatif itu antara lain : (1) sumber data alami, (2)

Peneliti adalah instrumen kunci, (3) mengutamakan proses dari pada hasil (4)

analisis data secara induktif (5) makna yang dimilki oleh peneliti didasarkan pada

tingkah laku sebagai aspek esensial dalam penelitian kualitatif.

Sudarwan Danim mengemukakan beberapa ciri dari penelitian kualitatif

sebagai berikut :

1. Mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti

adalah instrumen utamanya.

2. Bersifat deskriptif, yaitu data terkumpul berbentuk kata-kata atau

gambar dan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya sebagai

penunjang.

3. Lebih menekankan proses kerja, seluruh fenomena yang dihadapi

terjemahan dalam kegiatan sehari-hari, terutama yang berkaitan

langsung dengan masalah.

45 Prasetya Irawan, Op Cit, hal.75
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4. Cenderung menggunakan pendekatan induktif, abstraksi-abstraksi

disusun oleh peneliti atas dasar data yang telah terkumpul dan

dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja

lapangan di lokasi penelitian.

5. Memberikan titik tekan pada makna, yaitu fokus penelahaan terpaut

langsung dengan masalah kehidupan manusia.46

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada

beberapa pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan Moleong, antara lain :

Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan

kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan langsung hakekat hubungan

antara peneliti dengan responden, ketiga metode ini lebih peka dan dapat lebih

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.47 Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam

penelitian kualitatif, keuletan, kecermatan dan ketelitian dalam menangkap dan

memahami fenomena yang muncul dilapangan.

Pendekatan kualitatif sengaja dipilih dalam penelitian ini, untuk

mengetahui hakikat makna yang terkandung dalam tingkah laku dan kebijakan

yang diambil kepala Madrasah Aliyah Swasta Kepenuhan tentang kurikulum

Muatan Lokal serta pelaksanaan yang dilakukan guru dalam pembelajaran karena

pengembangan kurikulum yang peneliti maksud adalah `lebih mendalam tentang

proses Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan faktor-faktor

46Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme
Tenagakependidikan, Pustaka Setia Bandung: 2002, hal.164

47Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung:
cet ke-15, hal 2001, hal. 5
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yang mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan

kualitas pembelajaran di masa mendatang.

B. SubjekPenelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah

Madrasah Aliyah Swasta Kepenuhan sebagai top leader yang mengambil

kebijakan tentang muatan lokal di sekolah tersebut.Subjek berikutnya juga guru

yang melaksanakan kurikulum Muatan Lokal dalam proses pembelajaran terhadap

peserta didik dikelas. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah prilaku,

sikap dan pernyataan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terkaid dengan

Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan Lokal dan aktivitas guru-guru

dalam melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal di sekolah Madrasah Aliyah

Negeri Pasir Pengaraian.

Sampel dalam pengumpulan data informasi pada penelitian ini diambil

melalui informan. Orang yang berperan langsung di satuan pendidikan yang

diteliti akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai variabel

penelitian. Dalam pemilihan informan kriteria umum yang dilihat secara kasat

mata melalui jabatan di lembaga sekolah dan dianggap kompeten menyampaikan

informasi secara jujur, sesuai peraturan, mampu berbicara dengan baik, dan

termasuk komponen yang juga mendukung penelitian serta mempunyai

pandangan tertentu tentang sesuatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi.48

Sanafiah Faisal menetapkan beberapa ciri-ciri umum tentang seorang yang

menjadi informan penelitian sebagai berikut :

48Ibid, hal. 87
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1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu

kegiatan dan medan aktivitas yang menjadi perhatian peneliti.

2. Subjek yang masih terlibat secara penuh pada lingkungan kegiatan yang

menjadi sasaran peneliti.

3. Memainkan peranan yang berbeda dan mempunyai perspektif yang agak

berbeda.49

Pendapat Spradly menyebutkan bahwa informan itu hendaklah memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi

sahingga sesuatu itu harus diketahuinya.

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada

kegiatan yang tengah diteliti.

3. Mereka mempunyai kesempatan/waktu yang memadai untuk diminta

informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasan

sendiri.”

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” bagi peneliti

sehingga lebih menarik unutk dijadikan semacam guru atau nara

sumber.50

Pengumpulan data pada penelitian ini menyesuaikan dengan jenis

penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui

wawancara sehubungan dengan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu

49Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Soasial, Dasar-dasar dan aflikasinya,
Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal .315

50Ibid, hal. 42
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pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal di MAS Kepenuhan.

Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti harus melakukan observasi awal agar

perencanaan penelitian lebih terarah dan sesuai dengan rumusan dan batasan

masalah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, maka peneliti

memandang orang yang memenuhi kriteria sebagai informan pada penelitian ini

sebagai berikut :

1. Kepala MAS Kepenuhan, dianggap sumber pertama yaitu pemengang

tanggungjawab terbesar secara langsung pada pelaksanaan kurikulum di satuan

pendidikan tersebut.

2. Waka Kurikulum MAS Kepenuhan yang dinilai sebagai sumber penjelasan

secara struktural kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pengawasan

pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang ada di sekolah tersebut.

3. Waka kesiswaan MAS Kepenuhan, sebagai pemberi informasi pelaksanaan

kegiatan baik kurikulum ataupun ekstrakurikulum yang mengetahui keadaan

kependidikan siswa sehari-hari di sekolah tersebut

4. Salah satu guru mata pelajaran muatan lokal yang ditugaskan sebagai

penanggungjawab harian pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini di MAS

Kepenuhan

5. Kepala tata usaha MAS Kepenuhan, diasumsikan dapat memberi data tentang

administrasi dan pengawasan kinerja komponen sekolah dalam menerapkan

kurikulum sesuai perencanaan.
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6. Siswa MAS Kepenuhan minimalberjumlah 7 orang yang dijadikan sebagai

standar pengukuran keberhasilan pelaksanaan kurikulum muatan lokal di

sekolah tersebut.

Terdapat 12 orang informan dalam penelitian ini yang akan diwawancarai

sesuai dengan data yang diperlukan. Setiap informan akan diberikan pertanyaan

yang bersifat terbuka namun terarah dengan model dan bobot pertanyaan yang

berbeda. Adapun masing-masing komponen yang berbeda tersebut diharapkan

mampu memberikan informasi sesuai kapasitas dan kapabilitas baik secara

jabatan struktural maupun secara keilmuan yang dimiliki

C. Prosedur Penelitian

Nasution mengemukakan bahwa ada sembilan tahap yang harus dilakukan

dalan penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menentukan topik umum

2. Mangajukan pertanyaan

3. Memperkirakan informasi

4. Memilki metode pengumpulan data

5. Memasuki lapangan

6. Mengumpulkan data

7. Melakukan analisis data

8. Verivikasi data, dan

9. Membuat laporan.51

51Nasution, Op Cit, hal. 58
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Selanjutnya Faisal mengutip Guba menyebutkan bahwa metode deskriptif

ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

sehubugan dengan penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. menetapkan fokus masalah,

2. merumuskan pertanyaan penelitian,

3. melakukan observasi berulang-ulang,

4. melakukan wawancara,

5. melakukan analisis data,

6. menyusun laporan.

Selanjutnya Faisal menambahkan dalam metode ini akan melalui langkah-

langkah penelitian sebagai berikut :

1. menetapkan fokus penelitian,

2. merumuskan pertanyaan penelitian,

3. melakukan observasi secara berulang-ulang,

4. melakukan wawancara,

5. melakukan analisis data,

6. trianggulasi data, dan

7. menulis hasil laporan.52

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan modifikasi dari langkah-langkah

penelitian ini menjadi :

1. menentukan situasi sosial,

2. mengumpulkan data,

52 Sanafiah Faisal, Op Cit, hal. 64
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3. menganalisis data, dan

4. membuat laporan hasil penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen

utama.Peneliti menjadi instrumen yang berfungsi tidak saja sebagai analisis data.

Semua data yang diperoleh dan terkumpul dianalisa secara terus menerus.

Seandainya masih ada informan yang belum lengkap, maka peneliti kembali lagi

ke lapangan sehingga tidak dijumpai lagi informasi baru.

Dalam pelaksanaan di lapangan, peneliti sebagai instrumen kunci juga

dilengkapi dengan instrumen yang membantunya dalam pengumpulan data,

instrumen tersebut, antara lain : daftar wawancara, lembar observasi yang menjadi

catatan lapangan tentang pelaksanaan pengembangan muatan Lokal di MAS

Kepenuhan

Kejelasan tentang instrumen penelitian ini Irawan mengatakan “Instrumen

pengumpulan data” dalam metodologi kualitatif tidak terstruktur, terfokus “rigid”

dan spesifik seperti dalam penelitian kuantitatif tetapi lebih bersifat longgar,

fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan. Instrumen

atau teknik yang paling sering digunakan adalah wawancara mendalam, studi

dokumentasi, serta observasi langsung terhadap objek penelitian, pada kasus-

kasus tertentu peneliti itu sendiri dapat menjadi instrumen paling penting dalam

penelitian kualitatif. Pada kasus-kasus tertentu peneliti ikut juga terlibat sebagai

salah satu “partisipan” dalam kegiatan atau fenomena yang diteliti. Tetapi pad a

saat yang sama ia harus sadar bahwa ia sedang menjadi “Observer” terhadap
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kegiatan itu, karena itu peran peneliti dalam kasus penelitian ini sering diasebut

sebagai “Partisipan Observer” dengan cara dan instrumen fleksibel seperti ini,

wajar jika data yang dikumpulkan dari lapangan sangat bersifat kualitatif dan

bahkan subjektif dan berbentuk catatan-catatan yang sering kali hanya penelitinya

sendiri yang mampu membaca dan memahami isinya.

E. Teknik Analisis Data

1. Teknik pengumpulan data

Data dan fakta dalam penelitian ini dikumpulkan dari lokasi penelitian

dengan menggunakan teknik 1) wawancara, 2) Observasi, 3) Dokumentasi.

Berikut ini penjelasan masing-masing teknik dalam pengumpulan data untuk

penelitian ini.

a. Wawancara (in-depth interview)

Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini secara

langsung oleh peneliti kepada orang-orang pelaku utama dalam

pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal di MAS

Kepenuhan sebagai informan dalam penelitian, yaitu Kepala Sekolah,

guru mata pelajaran muatan lokal dan beberapa orang peserta didik.

Wawancara atau interview termasuk teknik yang populer, yaitu

peneliti mengemukakan pertanyaan terbuka kepada satu atau lebih

partisipan, kemudian jawaban mereka direkam dan ditulis kedalam

komputer untuk dianalisis.53

53Creswall, Op Cit, hal 225
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Demikian halnya yang dikemukakan Arikunto bahwa

wawancara adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah

terstruktur, kemudian satun persatu diperdalam dengan mengorek

keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan

mendalam.54

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara ini

merupakan komunikasi dua orang atau lebih, melibatkan seseorang

yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan

mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancar tak

terstruktur dan wawancara secara terstruktur. Wawancara tak

terstruktur sering disebut juga wawancara mendalam, wawancara

intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (Open ended

interview), dan wawancara etnografis, sedangkan wawancara

terstrukturnsering disebut juga dengan wawancara baku (Standar

dilized interview).

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jika dilakukan secara

langsung maka pengamat/observasin dapat mengamati dengan

54 Suharsimin Arikunto, Op Cit, hal. 28
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menggunakan alat terhadap gejala-gejala yang diteliti, baik

pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi

buatan.55

Abu Ahmadi menjelaskan bahwa observasi sama dengan

pengamatan yang berarti alat pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mendapatkan data yang respresentatif itu, maka peneliti

harus :

 Memiliki pengetahuan apa yang di observasi

 Menyelidiki tujuan penelitian baik umum maupun khusus

 Menentukan cara untuk mencatat hasil observasi

 Harus membuat tingkatan utama, penting dan tidak penting

 Berlaku secara cermat dan kritis, tidak gegabah dan tergesa-gesa.

 Mencatat setiap gejala secara terpisah supaya gejaal-gejala yang

dicatat tidak dipengaruhi oleh situasi pencatatan.56

Menurut Muhammad Nazir kriteria pengambilan data

secara observasi adalah : 1) pengamatan yang digunakan untuk

penelitian dan telah direncakan secara sistimatis, 2) pengamatan harus

berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncakan, 3)

pengamatan tersebut dicatat secara sistimatis dan dihubungkan dengan

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik

55 Ibid, hal. 32
56Abu Ahmadi,metode Penelitian,Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 41
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perhatiannya, dan 4) pengamatan dapat dicetak dan dikontrol atas

validitas dan rehabilitasnya.57

Observasi atau pengamatan digunakan sebagai teknik

pengumpulan data dalam penelitian untuk ini dilakukan di Madrasah

Aliyah Swasta Kepenuhan untuk melihat secara langsung aktivitas

gurudalam pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal di

sekolah tersebut. Pelaksanaanya dibawah arahan dan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kepala MAS Kepenuhan

c. Dokumentasi

Pendapat Guba yang dikutip Faisal menyebutkan bahwa

sumber informasi berupa dokumen dan rekaman sesungguhnya cukup

bermanfaat dan sumber-sumber yang dimaksud memilki beberapa

keunggulan, seperti : 1) telah tersedia dan mudah sekali

memperolehnya, 2) bersifat stabil akurat sebagai cerminan keadaan

yang sebenarnya dan 3) dapat dianalisa secara berulang-ulang dengan

tidak mengalami perubahan.58 Kemudian Nasution berpendapat data

informasi dari dokumen termasuk non human resources dapat

dimanfaatkan karena memberikan keuntungan dari bahan yang telah

ada, telah tersedia dan siap pakai.59

Peneliti mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi tentang

pembelajaran Muatan Lokal di MAS Kepenuhan sebagai salah satu

teknik pengumpulan data untuk memperkuat atau mengecek validits

57 Muhammad Nazir, metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999, hal. 23
58 Sanafiah Faisal, Op Cit, hal. 62
59 Nasution, Op Cit, hal 23
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data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sehingga

diharapkan dapat memperoleh data yang akurat tentang fokus

permasalahan yang sedang diteliti.

Hal ini didasarkan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif,

sebagaimana yang dikatakan Sanafiah bahwa pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif lazimnya menggunakan observasi dan wawancara,

namun tidak juga diabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber

non manusia seperti dokumen atau rekaman/catatan yang tersedia.

Pelaksanaan pengumpulan data itu sendiri juga melibatkan berbagai

aktivitas lainnya seperti Rapor, pemilihan sampel dan pencatatan

data/informasi hasil pengumpulan data.60

Lebih lanjut Sanafiah menambahkan bahwa sumber-sumber

non manusia (non-human source of information) seperti dokumen dan

catatan yang tersedia. Ia juga menyebutkan pen gumpulan data yang

digunakan wawancara dan observasi partisipatif.61 Meleong secara

inpilsit menyebutkan hal yang sama bahwa pengumpulan data dapat

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.62

2. Trianggulasi Data

Trianggulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data

yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang

60Sanafiah Faisal, Op Cit, hal. 34
61 Ibid, hal36
62 Meleong, Op Cit, hal. 49
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diperoleh dari sumber lain.63 Diluar yang menjadi sampel, cara yang ditempuh

untuk melakukan trianggulasi data adalah dengan

a. Trianggulasi metode

b. Trianggulasi isi.

Salfen menjelaskan bahwa bahwa teknik trianggulasi dapat dilakukan

dengan pendekatan dua hal, yaitu :

a. Trianggulasi metode

Trianggulasi metode adalah penyesuaian data dengan pendekatan yang

berbeda, seperti data yang terkumpul dengan wawancara dicocokan

dengan data yang diperoleh dari dokumen dan data observasi.

b. Trianggulasi isi.

Trianggulasi isi adalah temuan mengenai isi atau pemaknaan suatu

aktivitas dari pimpinan dicocokan dengan temuan atau pemaknaan

menurut karyawan atau subjek lainnya tentang suatu masalah yang

sama.64

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua teknik tersebut,

yakni trianggulasi metode dan trianggulasi isi, serta melakukan trianggulasi

terhadap data-data dengan teori-teori sebagai bagian analisis data.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian

kualitatif, yang dimaksud dengan analisis data menurut Bogdan & Biklen

(1997) sebagaimana yang dikutip Salfen adalah suatu proses sistimatis

63Nasution, Metode Research, Bumi aksara, Jakarta: 1992, hal 84
64 Salfen Hasri, Manajemen Pendidikan: Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi,

UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 74
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pencarian dan penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi

lainnya yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman dan

memungkinkanseseorang menyajikan apa-apa yang telah dikemukakan kepada

orang lain.65

Maka untuk tahap analisis data setelah data yang diperlukan

terkumpul, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif,

seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman yang terdiri tiga alur kegiatan,

yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) meanarik

kesimpulan/verivikasi.66

Reduksi data dilakukan dalam upaya menetapkan mana data yang

dibutuhkan dan mana yang tidak, selanjutnya kearah mana penelitian ini akan

difokuskan, selanjutnya data dikelompokan sesuai dengan sub masalah yang

dibahas dan kemudian diasajikan untuk diinterprestasikan dengan analisis yang

mendalam dan teliti agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Setelah data tereduksi dan disajikan dengan interpretasi peneliti, maka

langkah terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi terhadap data tersebut yang

berkaitan dengan Pelaksanaan Pengembangan kurikulum muatan lokal di MAS

Kepenuhan pada tahun 2012-2013.

65 Salfen Hasri, Op Cit, hal 69
66 Melthew B. Miles dan A.Michael Huberman, Qualitative dan Analysis, SAGE

Publications, California: 1987, hal.21


