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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini secara berturut-turut diuraikan; (a) Pendekatan dan jenis

penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran peneliti (d)Instrumen penelitian

(e)Pengumpulan data, (f)Analisis data, (g)Pengecekan keabsahan data, dan

(h)Tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Fokus Penelitian adalah manajemen pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang. Untuk

menjawab fokus penelitian tersebut dibutuhkan subfokus yang

mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian program pembelajaran pendidikan Agama Islam. Fokus

penelitian yang demikian berbentuk eksplanatori dan menurut Yin lebih

mengarah ke penggunaan strategi studi kasus.1

Studi kasus sendiri merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Jadi

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan/desain

studi kasus. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan

penelitian ini adalah karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti

dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di

1 Robert K. Yin, “Cash Study Research: Design and methods”, diterjemakan oleh M. Djauzi
Mudzakir, Studi Kasus: Desain dan Metode (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.1
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lapangan. Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah,

penelitian ini akan menghasilkan informasi yang lebih kaya.2

Jadi, dipilihnya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian ini

karena peneliti berkeinginnan untuk memahami secara mendalam kasus yang

terjadi di lokasi di atas.3 Rancangan penelitian ini dibuat sebagaimana

umumnya rancangan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,

umumnya bersifat sementara dan lebih banyak memperhatikan pembentukan

teori substantif dari data empiris yang akan didapat di lapangan.4

Untuk itu, desain penelitian ini dikembangkan secara terbuka dari

berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan kondisi lapangan.5 Hal ini

penting untuk dijelaskan, mengingat penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang didesain dalam kondisi dan situasi alamiah (Naturalistic)

sehingga dapat ditemukan kebenaran dalam bentuk semurni-murninya tanpa

mengalami distorsi yang disebabkan oleh instrumen dan desain penelitian.

2 Stauss mengidentifikasi pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang  temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya. Terkait alasan
penggunaan pendekatan ini, Stauss mengatakan bahwa banyak alasan yang melandasi
digunakannya pendekatan kualitatif. Diantara beberapa alasan terpenting adalah kemantapan
peneliti sendiri dan sifat dari masalah yang diteliti. Lihat Anselm Stauss, et.all; “Basic of
Qualitative Research : Grounded Teory Prosedures and Techniques”, diterjemahkan oleh
Mohammad,  Sodiq et.all. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik
Teorisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 5.

3 Menurut Suprayogo, secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami
(understanding) dunia makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif
masyarakat itu sendiri. Lihat Imam Suprayogo, et. All., Metodologi Penelitian Sosial Agama (
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)h 9

4 Sukidin, et. All., Metode Penelitian: Membimbing dan mengantar Kesuksesan Anda
Dalam Dunia Penelitian ( Surabaya: Insan Cendekia, 2005), h 23.

5 Nurul Zuruiyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan :Teori dan Aplikasi
(Jakarta: Bumi Aksara,2006), h 91
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Karena instrumen dan desain penelitian cenderung mengkotak-kotakkan

manusia dalam kerangka konsepsi  yang kaku. 6

Sebagaimana telah peneliti nyatakan di atas, bahwa penelitian ini telah

dirancang dengan desain studi kasus. Karena rancangan studi kasus

merupakan suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci atas suatu

latar atau satu orang subyek atau suatu peristiwa tertentu.7

Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni dengan

menyajikan pandangan subyek yang diteliti sehingga dapat ditemukan

konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan

konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (trustworthtiness). 8 Dipilihnya

studi kasus sebagai rancangan penelitian karena peneliti berkeinginan untuk

mempertahankan keutuhan subyek penelitian ini akan lebih mudah dijawab

dengan desain studi kasus ini.

Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini untuk menjawab apakah

memang di SMP Negeri 4 Malang sudah dikembangkan program-program

pembelajaran yang berkualitas. Diantara yang harus dijawab melalui

pendekatan ini juga mengenai bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang dan

bagaimana pula pengembangannya.

6 IKIP Jakarta, Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah (Jakarta: IKIP Jakarta, 1988) h
67

7Yesim Ozbarlas, Perspectives On Multicultural Education: Case Studies Of a Jerman
and an American Female Minority Teacher, a Desertation, Not Published ( Atlanta: The College
of Education in Georgia State Univercity, 2008), h 60

8  Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif., Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) , h 201
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B. Lokasi Penelitian

1. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 4 Malang, letaknya berada

di jantung kota Malang yaitu di jalan veteran nomor 37 Kota Malang. sebelah

timur berbatasan dengan jalan terusan Ambarawa. Sebelah selatan berbatasan

dengan kompleks perumahan dosen dan karyawan Universitas Negeri Malang

(UM). Sebelah barat berbatasan dengan perkampungan jalan Sumbersari,

kecamatan Lowokwaru, dan sebelah utara berbatasan dengan lokasi SMA

Negeri 8 Kota Malang.

   Dipilihnya lembaga Pendidikan ini karena prestasi dan program

unggulannya. Prestasi yang diraih baik akademis maupun nonakademis sudah

mencapai taraf nasional. SMP Negeri 4 Malang sejak tahun 2006 sudah

masuk kategori Sekolah Standar Nasional (SSN), sejak tahun 2008/2009

membuka kelas dua bahasa (Bilingual)sampai sekarang, hal ini dilakukan

dalam rangka menuju rintisan sekolah bertaraf Internasional ( RSBI ).

Berkaitan dengan prestasi akademik SMP Negeri 4 Malang termasuk urutan

ke 5 (2008/2009) dari 25 SMP Negeri yang ada di Kota Malang dilihat dari

rata-rata nilai UN, dan termasuk salah satu diantara SMP negeri yang

meluluskan 100 % siswa sejak tiga tahun terakhir ini.

Disamping itu, dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena

peneliti ingin mengetahui sejauhmana program-program pembelajaran yang

dilaksanakan hingga mampu menjadi sekolah favorit di kota Malang

termasuk ingin mengetahui program-program pembelajaran Pendidikan
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Agama Islam yang diterapkan. Karena menurut observasi peneliti terdapat 19

ekstrakurikuler yang dikembangkan termasuk ekstrakurikuler Pendidikan

Agama Islam dan Budaya religius yang kondusif. Hal inilah yang menjadi

alasan tersendiri bagi peneliti untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai

lokasi penelitian.

2. Keadaan Lingkungan SMP Negeri 4 Malang

Saat ini SMP Negeri 4 Malang  dibangun  di atas tanah yang luasnya ±

6297 M2, Luas Bangunan ±3825 M2, Halaman ±456 M2, Lapangan Olah raga

±992 M2, Kebun ±514  M2, Lain-lain 510 M2.

Lingkungan Sekolah meliputi Lingkungan intern dan Lingkungan

ekstern. Lingkungan SMP 4 Malang satu kampus (satu komplek) dengan

SMA 8 dikelilingi oleh perumahan pegawai baik UM maupun SMA 8,

Keamanan agak rawan.  Untuk itulah SMP 4 Malang juga menjalin kerja sama

dengan Babinsa dan Satpam  SMP 4 dan SMA 8. Lingkungan sekolah dewasa

ini nampak lebih indah dan bersih.

Untuk lingkungan ekstern SMP 4 Malang dikelilingi oleh kampus dan

sekolah antara lain : UM, Unibraw, UMM Kampus 2, ITN, SMK 2, MAN 3

dan lain lain. Sehingga akan menciptakan situasi dan kondisi pendidikan yang

cukup nyaman dan memperkecil gangguan yang sangat merugikan siswa.

Disisi lain keberadaan MATOS sebagai pusat sarana belanja terbesar di Jawa

Timur secara langsung maupun tidak akan berpengaruh pada proses KBM dan

perilaku siswa. Tempat yang strategis dan jalur transportasi yang cukup

mudah mendorong daya tarik SMP 4 bagi orang tua siswa/masyarakat.
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Saat ini, SMP Negeri 4 Malang semakin mantap dengan keberadaan

gedung baru dan fasilitas yang semakin lengkap serta didukung oleh

perpustakaan dan laboratorium yang modern. Sejak tahun 2006 SMP Negeri 4

Malang diberi kepercayaan oleh dikdasmen untuk dikembangkan menjadi

SMP berstandar Nasional (SSN), sekarang sudah memasuki tahap II dengan

membuka kelas bilingual yang nantinya akan dikembangkan menjadi rintisan

sekolah bertaraf Internasional.

Sebagai data pendukung, SMP Negeri 4 Malang mulai tahun 2004

diberi kepercayaan oleh Kanwil Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa

Timur untuk mengembangkan program unggulan dibidang seni Tradisi yang

tergabung dalam Paguyuban peminat seni tradisi (PPST) Jawa Timur,

sehingga tidak khayal bahwa sekolah ini mantap menjadi sekolah berprestasi

terutama bidang nonakademik (Seni).

3.  Suasana Kegiatan dan Program Pembelajaran sehari-hari di SMP

Negeri 4 Malang

Kegiatan pembelajaran sehari-hari di SMP Negeri 4 Malang berjalan

sesuai dengan program 6 hari kerja, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Sesuai dengan dokumen kurikulum, pada hari Senin dan Kamis jam

pembelajaran dimulai pukul 06.30 wib sampai 11.50. hari Selasa dan Rabu

dimulai pukul 06.30 sampai dengan 12.30. sedangkan pada hari Jum,at jam

pembelajaran dimulai pukul 06.30(Senam Pagi) sampai dengan pukul 10.50 (1

jam pelajaran terakhir diisi Imtaq). Sementara hari Sabtu jam pembelajaran

dimulai pukul 06.30 sampai 11.10 dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan
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diri untuk guru, staf dan karyawan SMP Negeri 4 Malang pada pukul 11.10

sampai dengan 12.30.

Dengan demikian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP

Negeri 4 Malang setiap hari dimulai pukul 06.30 dan berakhir pukul 12.30.

akan tetapi dalam kenyataan tidak jarang dijumpai anak-anak dan guru sampai

sore hari masih berada di lokasi, hal ini dilakukan karena setiap hari ada

kegiatan pengembangan diri siswa dan guru, seperti pembinaan

ekstrakurikuler dan pembuatan program-program yang lain.

Kegiatan sehari-hari yang ditemui di lokasi berkaitan dengan suasana

religius terlihat sangat kental. Seperti penyambutan selamat datang bagi guru

piket  berjabat tangan, memberi salam dengan sopan (budaya 3 S) sebelum

memasuki lingkungan lokasi SMP Negeri 4 Malang. setiap hari Jum,at dengan

pembiasaan Imtaq pada jam ke 5 (10.20 – 11.00), dilanjutkan dengan kegiatan

keputrian dan sholat jum’at di masjid Manarul Hadi SMP Negeri 4 Malang.

suasana religius juga dapat ditemui pada hari jum,at ini dengan diwajibkannya

siswa-siswi berseragam busana muslim/ah bagi yang beragama Islam,

sementara yang beragama selain Islam menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Secara umum program pembelajaran yang dikembangkan di SMP

Negeri 4 Malang terdiri dari tiga yaitu program pembelajaran intrakurikuler,

program pembelajaran ekstrakurikuler dan penciptaan suasana religius yang

kondusif.
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a. Program Pembelajaran Intrakurikuler

1) Program Reguler (Sekolah Standar Nasional)

Program reguler merupakan pendidikan SMP yang dapat diselesaikan

paling cepat dalam waktu tiga tahun. Mulai tahun pelajaran 2006-2007, semua

kelas VII merupakan kelas Sekolah Standar Nasional (SSN). Program ini

sebelumnya diterapkan dalam dua bentuk yaitu program reguler dan program

khusus (Seni) kemudian dikembangkan dengan membuka kelas dua bahasa

(bilingual). Program Sekolah Standar nasional baru dimulai pada tahun

pelajaran 2006/2007.

Sekolah Standar Nasional (SSN) ialah sekolah dengan kelas yang proses

belajar mengajarnya dilaksanakan minimal sesuai dengan standar nasional

yang ditetapkan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen,

lulusan dari kelas Sekolah Standar Nasional ini diharapkan memiliki

kemampuan sama dengan lulusan dari sekolah lain yang sederajat di seluruh

nusantara.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum KTSP dengan beberapa

penambahan sesuai dengan kebutuhan sekolah. KTSP yang merupakan

kurikulum Nasional (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan

diadaptasikan dan dikembangkan dengan kurikulum setempat.

Metode Pembelajaran dalam kelas menerapkan beberapa metode

diantaranya: Problem-based learning, Inquiry-based learning, Project-based

learning. Sedang sistem Evaluasi dalam bentuk Performance Test, Portofolio,

Authentic Assessment.
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Adapun proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran diampu oleh

sebuah Team Teaching, dimana proses belajar-mengajar dipandu oleh

beberapa orang guru dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Sedang untuk

penggunaan ruang kelas menggunakan sistem subject-based classroom yaitu

ruang kelas didesain sesuai kebutuhan mata pelajaran, dengan sistem moving

class.

Untuk sumber tenaga pengajar di kelas SSN ini berasal dari Guru SMP

Negeri 4 Malang yang direkrut dari Diknas Kota Malang dan Depag serta

hasil perekrutan sendiri dengan status Guru Wiyata Bhakti atau tenaga guru

honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah diasuransikan oleh SMP

Negeri 4 Malang dengan gaji minimal sesuai dengan UMR setiap bulannya.

Sedang untuk fasilitas non-fisik yang diprogramkan dalam bentuk:

Kerjasama dengan lembaga pendidikan lain di Jawa Timur bahkan sampai luar

negeri (JICA) dan Sekolah di Jepang juga kerjasama di bidang  program

Beasiswa dari Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Indonesia (Forum Guru),

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dan dari Pemerintah.

Fasilitas Fisik yang disediakan adalah: (1) ruang kelas yang didesain

sesuai kebutuhan setiap mata pelajaran (Subject-based classroom); (2)

laboratorium (IPA, Komputer, Bahasa, IPS, Agama); (3) ruang PPST (Seni);

(4) Perpustakaan yang memadai; (5) lingkungan sekolah yang asri, sejuk, dan

nyaman; (6) sarana olahraga: lapangan sepak bola, basket, dan badminton; (7)

sarana ibadah.
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Untuk proses seleksi masuk kelas reguler melalui PSB On Line yang

diselenggarakan oleh Diknas Kota Malang.dengan sistem PSB On Line ini

siswa atau orang tua tinggal memilih sekolah yang dituju tidak dibatasi jumlah

sekolah yang dituju akan tetapi dengan mempertimbangkan Danun yang

diperoleh sewaktu di Sekolah Dasar (SD). Jika Danun yang diperoleh diatas

rata-rata, maka mereka mempunyai kesempatan untuk memilih sekolah yang

difavoritkan.

2) Program Khusus PPST (Paguyuban Peminat Seni Tradisi)/Kelas Seni

Program PPST adalah program yang dipersiapkan bagi siswa yang

berbakat seni tradisi luar biasa untuk direkrut dan dimasukkan dalam kelas

khusus seni dengan maksud dan tujuan mengangkat prestasi SMP Negeri 4

Malang di bidang seni. Selain itu, Latar belakang program PPST adalah

berdasarkan pemikiran bahwa siswa yang memiliki bakat seni luar biasa pada

dasarnya dapat hidup dari bakatnya itu sekaligus sebagai penyaluran hoby.

Agar bakat dan keistimewaan tersebut dapat terakomodasi dengan baik,

sekolah memberikan layanan program khusus kelas PPST, sejak TP 2004-

2005 hingga sekarang.

Adapun kurikulum yang diajarkan tidak berbeda jauh dengan kelas reguler

lain. Karena pada dasarnya program PPST ini juga diambilkan dari kelas

program reguler kemudian disaring lewat seleksi bakat dan minat pada saat

kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa). Selanjutnya mereka yang memenuhi

syarat seperti yang ditentukan oleh para pembina/Guru Seni mereka

dikelompokkan khusus dalam kelas PPST/kelas seni . di SMP Negeri 4
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Malang, kelas seni ini masuk baik di kelas VII maupun VIII dikelompokkan di

kelas G. karena itu jika mencermati prestasi sekolah banyak yang diraih dari

kelas G, karena memang kelas G adalah kelas prestasi di bidang seni.

3) Program khusus Dua Bahasa (Bilingual).

 Program Dua Bahasa (Bilingual) dikembangkan di SMP Negeri 4 Malang

sebagai suatu program unggulan yang muatan meterinya lebih diorientasikan

untuk peningkatan kemampuan akademik siswa, khususnya yang berkait

langsung dengan kemampuan bahasa Inggris untuk mendongkrak prestasi

SMP 4 Malang dalam kancah program bahasa. Juga dalam rangka memenuhi

persyaratan untuk ditingkatkan menjadi status sekolah rintisan bertaraf

Internasional (RSBI). Program ini dimulai  sejak tahun pelajaran 2008/2009

dengan membuka satu kelas khusus bilingual (dua bahasa)

Program bilingual ialah program dengan kelas yang proses belajar

mengajarnya menggunakan pengantar bahasa Inggris, sebagaimana yang

ditetapkan oleh sekolah, bahwa lulusan dari kelas ini diharapkan memiliki

kemampuan lebih dibidang akademik terutama berkompeten secara akademik

maupun fasikh dalam berbicara bahasa Inggris.

 Kurikulum yang digunakan adalah perpaduan antara yang diadopsi dari

University of Cambridge dari Cambridge University dengan pengembangan menurut

subjek (mata pelajaran). Sedangkan sistem pembelajarannya menggunakan ukuran

waktu normal seperti yang tercantum dalam struktur kurikulum KTSP, tentu dengan

beberapa penambahan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk periode awal

memang dikhususkan bagi mata pelajaran yang diujinasionalkan yang harus
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menggunakan buku pelajaran bilingual. Sedangkan dalam perkembangannya

nanti seluruh pengajar kelas bilingual wajib menggunakan pengantar mapun

buku materi bilingual.

Metode Pembelajaran dalam kelas ini menerapkan beberapa metode

diantaranya: Problem-based learning, Inquiry-based learning, Project-based

learning. Sedang sistem Evaluasi dalam bentuk Performance Test, Portofolio,

Authentic Assessment dan lain-lain.

Adapun proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran diampu oleh

sebuah Team Teaching, dimana proses belajar-mengajar dipandu oleh

beberapa orang guru dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Sedang untuk

penggunaan ruang kelas menggunakan sistem subject-based classroom yaitu

ruang kelas didesain sesuai kebutuhan mata pelajaran, dengan sistem moving

class.

Untuk sumber tenaga pengajar di kelas ini berasal dari Guru SMP Negeri 4

Malang seperti kelas regular lain yang sudah mengikuti kursus bahasa Inggris

baik yang diselenggarakan oleh sekolah sendiri maupun dari instansi lain.

Seperti telah terjalin kerjasama dengan lembaga kursus Universitas Brawijaya

Malang.

Fasilitas Fisik yang disediakan adalah: (1) ruang kelas yang didesain

lengkap ( AC, LCD beserta layar , Komputer, almari yang mampu

menampung seluruh dokumen siswa) bisa juga menggunakan fasilitas lain

seperti yang dinikmati kelas regular dan PPST.
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 Untuk proses seleksi masuk kelas ini melalui tes khusus bahasa Inggris.

Diambil 32 siswa terbaik diantara pagu sekolah sebanyak 280 orang setiap

tahunnya. Dimulai saat pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Siswa) yang

diadakan sekolah setelah mereka dinyatakan lulus dalam PSB On Line.

b. Program Pembelajaran Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wahana bagi siswa untuk

mengembangkan bakat, meningkatkan kecerdasan emosional dan spritual.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas program wajib dan pilihan, dan setiap

siswa paling banyak mengambil dua kegiatan ekstrakurikuler. Program Wajib

khusus bagi kelas VII yaitu Pendidikan Pramuka  dan program pilihan

diberlakukan bagi kelas VII dan kelas VIII yaitu;  (1) Baca Tulis Al Quran

(2)Seni Tari (3)Pramuka (4)Paskibra (5)Bola Basket (6)Palang Merah Remaja

(7)Band (8)Seni Lukis (9)PKS (Patroli Keamanan Sekolah) (10)Karawitan

(11)Sepak Bola (12)Jurnalistik (13)Modeling (14)Karate (15)Paduan Suara

(16)Karya Ilmiah Remaja/KIR (17)English Conversation Club/ECC (18)Bulu

Tangkis (19)Pidato Bahasa Arab.

c. Penciptaan Suasana Religius di SMP Negeri 4 Malang

Penciptaan suasana religius di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat

sehari-hari dengan melihat program yang dicanangkan oleh sekolah. Adapun

program-program tersebut dapat dilhat pada kegiatan di bawah ini yang

meliputi; (1). Budaya 3 SAS (Salam, Salim, Senyum, Ambil Sampah), (2).

Budaya Jum’at Bersih, (3). Berdo’a Sebelum dan selesai Pelajaran, (4).

Budaya Sholat Jum’at bagi siswa Laki-laki, (4). Bimbingan Keputrian setiap
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Jum’at (5). Budaya IMTAQ pada waktu pembiasaan oleh Wali Kelas, (6).

Halal Bihalal, (7). PHBI (8). Santunan Kematian, (9). Santunan Anak Yatim,

(10). Budaya Anjang Sana keluarga Dewan Guru dan Karyawan, dan (Budaya

Tasyakuran)

Dari banyaknya budaya agama di SMP Negeri 4 Malang ini, nampak

sekali bahwa lingkungan sekolah tersebut benar-benar ingin mengembangkan

budaya religius pada diri masing-masing steakholders. Karena itu keseriusan

dalam menangani budaya-budaya religious yang dimaksud sangat diperlukan

untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu bagaimana agar

budaya yang sudah ada tersebut bisa berjalan dengan baik dan efektif

dijalankan perlu penanganan yang serius pula, maka perlu dirumuskan

beberapa tindakan untuk menjawab permasalahan tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus

sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti sebagai instrument karena peneliti

saat ini adalah bagian dari dewan guru yang ada pada lokasi penelitian. Untuk

menjaga obyektivitas penelitian, peneliti menempatkan diri sebagai pihak luar

yang tidak meneliti diri sendiri. Kehadirannya hanya sebatas orang dalam

yang berfungsi memberikan informasi kepada instrument manusia lain demi

perbaikan program sekolah. Karena itu yang diharapkan banyak dari

penelitian ini adalah instrument non-manusia seperti dokumen-dokumen dan

kejadian-kejadian saat observasi maupun pengamatan mendalam sepanjang

penelitian ini dilakukan.
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Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin,

bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaring data

sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-

benar relevan dan terjamin keabsahannya. Menurut Moelong kedudukan

peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana

pengumpul data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor

hasil penelitian.9

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil

pengamatan peneliti. Sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi

suatu keharusan.10 Bahkan dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi

instrumen kunci (the key Instrument).11 Untuk itu, validitas dan reliabilitas

data kualitatif banyak tergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan,

dan integritas peneliti sendiri.12

Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan

simbol-simbol interaksi di sekolah maka dibutuhkan keterlibatan dan

penghayatan langsung peneliti terhadap subyek penelitian di lapangan. Ini

merupakan alasan lain kenapa peneliti harus menjadi instrumen kunci

penelitian ini.

9 Moelong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
Edisi Revisi, 2005,) hlm.174

10 Noeng Muhajir, Metode penelitian kualitatif (Yogjakarta: Rake Sarasin, 2003).
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta,

2008). h.223.
12 Dede Oetomo, “Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema”, dalam Bagong Suyanto,

et.all.,(Eds), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2007),
h.186
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Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pelaku utama dalam

pengumpulan data. Kapasitas jiwa raganya dalam mengamati, bertanya,

melacak, dan mengabstraksi merupakan instrumen penting yang tiada duanya.

Selaku pengumpul data, peneliti memainkan peranan kreatif; ia melacak

informasi atau fakta deskriptif, kemudian merakit sejumlah fakta dan

informasi ke tingkat konsep, hipotesis, dan atau teori.13 Lebih jauh lagi,

penelitian kualitatif juga mengandalkan kemampuan komunikasi (dan atau

manusiawi) dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai ragam realitas, yang

tidak dapat dikerjakan instrumen non human. Peneliti diharapkan mampu

memahami fenomena yang terjadi dan selanjutnya menangkap makna dibalik

gejala yang ada. Sedang instrument penelitian non manusia, seperti panduan

wawancara, observasi atau pengamatan, maupun dokomentasi sekedar fungsi

sebagai alat bantu dalam proses perekaman informasi.14

Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha dapat menghindari pengaruh

subyektif dan menjaga lingkungan secara alami agar proses social yang terjadi

berjalan sebagaimana biasa. Sehingga dari hal tersebut, peneliti kualitatif

dapat menahan dan menjaga dirinya untuk tidak terlalu jauh mengintervensi

terhadap lingkungan yang menjadi obyek penelitian tersebut.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menggali data di

lapangan. Fungsi dari instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data

13 Jandra, Struktur Usulan Penelitian, (Makalah Pelatihan Penelitian Tenaga Educatif di
Tingkatan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11 Juli-11 Agustus 2002), hlm. 9-10

14 Moelong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), h. 18
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yang diperlukan ketika peneliti menginjak pada langkah pengumpulan

informasi di lapangan.15

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, peneliti berperan

menjadi  instrumen kunci penelitian. Sebagai instrumen kunci, peneliti

melakukan penelitiannya dengan instrumen tambahan berupa pedoman

wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Pedoman

wawancara merupakan lembar acuan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang

dirancang oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana merencanakan,

melaksanakan, dan mengendalikan program-program pembelajaran PAI di

sekolah. Dengan melibatkan guru agama, guru ekstra, koordinator kurikulum,

koordinator kesiswaan, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Pedoman

wawancara tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada

saat wawancara dilakukan.

Sedangkan pedoman observasi merupakan alat untuk memudahkan

peneliti dalam mengamati data secara lengkap pada waktu berlangsungnya

proses penelitian. Pedoman observasi peneliti gunakan untuk mengetahui

kondisi lingkungan sekolah, keadaan siswa, kegiatan pembelajaran Agama

Islam di kelas. Adapun pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali

data terkait dengan kurikulum yang digunakan, program-program

pembelajaran yang dikembangkan, dan dokumen-dokumen tentang fasilitas

pembelajaran yang ada di sekolah.

15  Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta:
Bumi Aksara, 2007), h.75
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Untuk menetapkan informan dalam penelitian ini diikuti saran Guba dan

Lincoln agar memilih informan yang memiliki pengetahuan khusus,

informative, dan dekat dengan situasi yang menjadi focus penelitian,

disamping memiliki status khusus. Kepala sekolah dari sabyek yang diteliti,

diasumsikan memiliki banyak informasi tentang sekolah yang dipimpinnya,

termasuk situasi dari sekolahnya. Hal ini berarti bahwa kepala sekolah dapat

dijadikan informan pertama untuk diwawancarai.

Langkah selanjutnya adalah  wakil kepala sekolah, staf kurikulum, staf

kesiswaan, staf sarana prasarana, guru PAI, guru ekstrakurikuler PAI dan

informan lain yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan, relevan

dan memadahi, serta dapat dijadikan informan berikutnya, demikian

seterusnya.

Dari hasil wawancara ini diperoleh 19 orang yang dijadikan informan

penelitian dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel    berikut ini.

Tabel  3.1.

Rincian Informan Penelitian

No Informan Jumlah Data Tentang Fokus
No.

1 Kepala Sekolah(KS) 1 Perencanaan, Pelaksanaan
& Pengendalian Program

1, 2 &
3

2 Wakil Kepala
Sekolah(WKS)

1 Perencanaan Program 1

3 Urusan
Kurikulum(Urs.Kur)

2 Perencanaan Program 1

4 Urusan
Kesiswaan(Urs.Sis)

2 Pelaksanaan Program 2

5 Urusan Sarana
Prasarana(Urs.Sarpras)

1 Pelaksanaan Program 2

6 Guru Pendidikan
Agama Islam(GPAI)

2 Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Program

1,2, &
3
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7 Pembina
Ekstrakurikuler
PAI(Pb.Ekstra)

2 Perencanaan dan
Pelaksanaan Program

1 & 2

8 Pembina
Keputrian(Pb.Putri)

2 Perencanaan dan
Pelaksanaan Program

1 & 2

9 Pengurus
OSIS(Pg.Osis)

2 Perencanaan dan
Pelaksanaan Program

1 & 2

10 Pembina Osis
Ketaqwaan(Pb.Osis)

1 Perencanaan dan
Pelaksanaan Program

1 & 2

11 Siswa 3 Pelaksanaan &
Pengendalian Program

1 & 3

 Jumlah 19

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara holistik yang integratif, dan memperoleh

relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka pengumpulan

data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu wawancara

mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan

berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih

hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.16 Teknik wawancara terdiri

atas tiga jenis, yaitu: wawancara struktur (Structure Interview),

wawancara semi terstruktur (semistructured interview), dan wawancara

tidak terstruktur (unstructured interview)17 dalam penelitian ini peneliti

berupaya menggunakan ketiga jenis wawancara tersebut. Hal ini peneliti

16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogjakarta: Andi Ofset, 1981), Jilid II, h.136
17 Sugiono, Op.Cit., h. 233
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lakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wawancara serta

kebutuhan akan informasi yang dapat berkembang setiap saat.

 Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan sesuai

dengan pedoman wawancara penelitian, apabila muncul diluar pedoman

tersebut maka hal itu tidak perlu diperhatikan.18 Jenis wawancara ini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian program pembelajaran pendidikan Agama Islam. Untuk

itu yang menjadi responden dari jenis wawancara ini adalah Kepala

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Kurikulum, dan

Koordinator Kesiswaan.

Adapun wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang

dilakukan dengan mengembangkan instrumen penelitian. Wawancara

semistruktur ini sudah masuk dalam kategori in-dept interview

(wawancara mendalam), dimana pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka

dibanding wawancara terstruktur.19 Dalam hal ini peneliti akan melakukan

wawancara kepada Guru Agama Islam, Pengurus OSIS, Pembina

Ekstrakurikuler PAI, dan siswa. Wawancara ini dilakukan sebagai

pelengkap data untuk menjawab focus penelitian tentang bagaimana

proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembelajaran

PAI.

 Wawancara  mendalam yang sebenarnya adalah jenis wawancara

yang ketiga. yaitu wawancara tak terstruktur yang menerapkan metode

18 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: petunjuk Praktis untuk peneliti Pemula
(Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.73

19 Sugiono, Loc.Cit.
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interview secara lebih mendalam, luas, dan terbuka dibanding wawancara

terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi,

perasaan, pengetahuan dan pengalaman seseorang.20

 Bungin menyatakan bahwa kekhasan dari model wawancara

mendalam adalah keterlibatan peneliti dalam kehidupan informan.21

Teknik ini mirip dengan percakapan informal, yang bertujuan untuk

memperoleh informasi yang lebih luas dari semua informan. Wawancara

tak struktur ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-katanya dapat

diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

responden yang dihadapi. Dalam teknik wawancara mendalam ini,

peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (Taking the role of

the other), secara intim menyelami dunia psikologis dan sosial mereka

serta mendorong pihak yang diwawancarai agar mengemukakan semua

gagasan dan perasaannya dengan bebas dan nyaman.

 Alasan dipilihnya teknik interview (wawancara) ini adalah karena

dengan teknik pengumpulan data ini maka peneliti akan berhasil

memperoleh data dari informan yang lebih banyak dan sesuai dengan

kebutuhan penelitian. Untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran data

yang diperoleh melalui teknik ini maka peneliti menggunakan alat

perekam dan pencatat. Adapun instrument yang akan diwawancarai

sebanyak 19 orang mulai dari kepala sekolah sampai siswa, seperti yang

dijelaskan dalam tabel 3.1 di atas.

20 Nasution, Metode penelitian Naturalistik (Bandung: Tarsito, 1998), h.133
21 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan

Ilmu-ilmu sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), h.108
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2. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

diselidiki.22 Observasi juga berarti pengamatan dan pencatatan yang

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.23 Teknik pengamatan terdiri

atas tiga jenis, yaitu pengamatan berperan serta (participant observation),

pengamatan terus terang dan tersamar (overt observation and covert

observation), dan pengamatan tak terstruktur (unstructured observation).24

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan pengamatan

berperan serta dan pengamatan terus terang dan tersamar alasannya bahwa

jarang sekali peneliti dapat mengamati subyek penelitian tanpa terlibat

dalam kegiatan orang-orang yang menjadi sasaran penelitiannya.25

Teknik pengamatan berperan serta digunakan untuk melengkapi dan

menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang

kemungkinan belum menggambarkan segala macam situasi yang

dikendaki peneliti. Teknik ini dilaksanakan dengan cara peneliti

melibatkan diri pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh subjek

penelitian. Bahkan peneliti saat ini menjadi bagian dari yang diteliti karena

sedang mengajar di lokasi yang menjadi obyek penelitian. Menurut

22 Cholid Narkabo, et.al., metodologi penelitian (Jakarta: Bumi aksara, 2003)h.70
23 Husaini Usman, et.al., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),h.54
24 Sugiono, Op. Cit, h.226

25 Untuk itu peneliti harus mendapatkan kepercayaan dari subyek penelitian. Hal ini
diperlukan demi mengantisipasi rusaknya situasi alamiah dari subyek penelitian dengan kehadiran
peneliti di tengah-tengah mereka. Lihat Harsja W. Bachtiar, “Pengamatan Sebagai Suatu Metode
Penelitian”, dalam Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.121-122
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Bogdan dalam Arif Furchan tujuan keterlibatan ini adalah untuk

mengembangkan pandangan dari dalam tentang apa yang sedang terjadi

untuk dimengerti.26

Penggunaan cara ini sangat penting untuk dilakukan guna memberi

hasil yang obyektif dari sebuah penelitian kualitatif. Dengan teknik ini

peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi

subyek penelitian. Untuk itu mempelajari secara langsung permasalahan

yang sedang diteliti sehingga dapat diketahui secara empiris fenomena apa

yang terjadi dalam kaitannya dengan persoalan yang dikaji yang tidak

mungkin didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya.

Teknik ini peneliti gunakan  untuk mengetahui bagaimana guru Agama

Islam menerapkan teknik-teknik dan model pembelajaran di kelas, suasana

sehari-hari di SMP Negeri 4 Malang, dan kegiatan ekstrakurikuler

Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan di SMP Negeri 4 Malang,

serta suasana rapat atau pertemuan yang diadakan oleh para guru dan

kepala sekolah di SMP Negeri 4 Malang. Peneliti perlu mengikuti kegiatan

tersebut untuk mengetahui dan merasakan kondisi riil dari subyek

penelitian.

3. Studi Dokumentasi (Documentation Review)

Dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber

manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber

nonmanusia yang dapat digunakan, diantaranya dokumen, foto, dan bahan

26 Arif  Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis
terhadap ilmu-ilmu Sosial (Surabaya; Usaha Nasional, 1992), h.23 lihat juga Budi puspo Priyadi,
Metode Evaluasi Kualitatif (Yogjakarta: Pustaka pelajar, 2006), h.124
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statistik. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik

dokumentasi. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data

yang diperoleh dari wawancara dan observasi partisipasi.

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, legger, agenda program, dan sebagainya.27

Penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini

didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

1). Merupakan sumber informasi yang stabil dan kaya.

2). bermanfaat untuk membuktikan sebuah peristiwa.

3). Sifatnya alamiah dengan konteks.

4). Hasil pengkajian akan diperluas sesuai dengan pengetahuan

terhadap sesuatu yang diteliti.28

Teknik ini sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk meneliti arsip-

arsip sekolah. Arsip-arsip kegiatan pada masa lampau sangat perlu untuk

dihadirkan karena kegiatan ini sangat sulit untuk dapat diputar ulang.

Begitu juga dengan program-program kegiatan sekolah akan lebih muda

untuk digali dengan menggunakan metode ini. Adapun dokumen yang

diperlukan dalam penelitian ini menyangkut; (1)Dokumen II KTSP SMP

Negeri 4 Malang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

pendidikan agama Islam, (2)Catatan hasil-hasil rapat dinas dan workshop

yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 4 Malang, (3)foto kegiatan

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), 236

28 Lincoln et.al., Naturalistic Inquiry (Beverly Hill: SAGE Publications, 1985) h. 23
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan foto-foto kegiatan

pembelajaran ekstrakurikuler PAI, serta foto-foto kegiatan keagamaan di

SMP Negeri 4 Malang.

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penelaahan dan

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan,

pengalaman seseorang, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun dengan

tujuan untuk menyususn hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori

sebagai hasil penelitian. Oleh karena itu, analisis data dilakukan melalui

kegiatan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat

dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa

yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara

sistematis.29

Moelong mengklasifikasikan tiga model analisis data dalam penelitian

kualitatif, yaitu (1) metode perbandingan konstan (constant comparative

method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss, (2) metode analisis

data menurut Spradley, dan (3) metode analisis data menurut Miles &

Huberman. Diantara ketiga metode tersebut, metode yang pertama yang

paling banyak digunakan.30

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data menurut

Miles & Huberman yaitu analisis model interaktif. Analisis data berlangsung

29 Bogdan dan Biklen, dalam Nur Ali, Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK di
Lingkungan Pesantren, DISERTASI, PPS UM, Malang: 2008, hlm.152

30 Moelong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), h. 15
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secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data

dengan alur tahapan: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data

reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan atau verifikasi

(consclution drawing & verifying). Teknik analisis data model interaktif tersebut

dapat dibagankan sebagai berikut:

Diagram 3.1. Teknik Analisis Data model Interaktif 31

Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga

komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan

penarikan kesimpulan. Sedangkan konseptualisasi, kategorisasi, dan diskripsi

dikembangkan atas dasar kejadian (incidence) yang diperoleh ketika di

lapangan. Karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data

menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, keduanya berlangsung

secara simultan, serempak dan berjalan berkelindan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar

31 Miles M B dan Hubermen AM, An Expended Source Book, Qualitative data Analysis,
(London: Sage Publication, 1984), hlm. 20

Data DisplayData Collection

Data Reduction

Conclution
drawing &
Verifying
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yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.32 Dengan kata lain

reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang

sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian kualitatif

berlangsung secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung,

baik dalam bentuk ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan membuat

gugus-gugus, membuat partisipan dan menulis memo. Dalam penelitian

kualitatif, reduksi data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis

data.

Display atau penyajian data ialah proses pengorganisasian untuk

memudahkan data dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan

cara membuat matrik, diagram atau grafik, sehingga dengan begitu peneliti

dapat memetakan semua data yang ditemukan dengan lebih sistematis.

Penyajian menurut Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.33 Display data ini merupakan tahapan kedua dari

kegiatan analisis data, yakni menyampaikan hasil temuan penelitian kepada

pembaca atau peneliti lain.

Langkah-langkah penganalisisan selama pengumpulan data dalam

penelitian ini yaitu: (1) setiap selesai pengumpulan data, semua catatan

lapangan dibaca, dipahami, dan dibuatkan ringkasannya. Format ringkasan

catatan lapangan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola yang

32 Tjetjep R.R., Analisis Data Kualitatif, Terjemahan (Jakarta: Universitas Indonesia,
1992 ), hlm. 16.

33 Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1984. Qualitative Date Analysis…, hal. 17.
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dikembangkan oleh Nur Ali34; (2) semua catatan-catatan lapangan dan semua

ringkasan yang telah dibuat, dibaca lagi dan dibuatkan ringkasan-ringkasan

sementara, yaitu ringkasan hasil sementara yang mensintesiskan apa yang

telah diketahui tentang kasus yang dijadikan latar penelitian, dan

menunjukkan apa yang masih harus diteliti. Pembuatan ringkasan kasus ini

bertujuan untuk memperoleh catatan yang terpadu mengenai kasus yang

menjadi latar penelitian; (3) setelah seluruh data yang diperlukan telah selesai

dikumpulkan dan peneliti meninggalkan lapangan penelitian, maka catatan

lapangan yang telah dibuat selama pengumpulan data dianalisis lebih lanjut

secara lebih intensif. Langkah ini disebut dengan analisis setelah

pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis

setelah pengumpulan data adalah sebagai berikut.

Pertama, pengembangan system kategori pengkodean. Pengkodean

dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kasus latar penelitian, teknik

pengumpulan data, sumber data, focus penelitian, waktu kegiatan penelitian.

Pengkodean yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam table

berikut ini.

Tabel  3.2
Sistem Pengkodean Analisis Data

NO ASPEK PENGKODEAN KODE

1. Kasus Latar Penelitian
SMP Negeri 4 Malang I

2. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
b. Observasi
c.   Dokumentasi

W
O
D

34  Nur Ali, Manajemen Pengembangan…. Hlm. 154
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3. Responden:
1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Urusan Kurikulum
4. Urusan Kesiswaan
5. Urusan Sarana Prasarana
6. Guru Pendidikan Agama Islam
7. Pembina Ekstrakurikuler
8. Pembina Keputrian
9. Pengurus Osis
10. Pembina Osis Ketaqwaan
11. Siswa

KS
WKS
Urs. Kur
Urs. Sis
Urs. Sarpras
GPAI
Pb.Ekstra
Pb.Putri
Pg.Osis
Pb.Osis
Sis

4. Fokus Penelitian

a. Perencanaan Program Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam

b. Pelaksanaan Program Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam

c. Pengendalian Program Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam

Prp

Plp

Pdp

5. Waktu Kegiatan: tanggal, bulan, dan tahun 02-04-10

   Pengkodean ini digunakan dalam kegiatan analisis data. Kode fokus

penelitian digunakan untuk mengelompokkan data hasil penelitian yang

diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Kemudian pada

bagian akhir catatan lapangan atau transkrip wawancara dicantumkan; kode

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, tanggal, bulan, dan

tahun. Berikut ini disajikan contoh penerapan kode dan cara membacanya.

W-3-Urs.Kur-Pdp .02-04-10

W = Wawancara
3  = Nomor Responden
Urs.Kur = Urusan Kurikulum
Pdp  = Pengendalian Program Pembelajaran PAI
02-04-10 = Tanggal, bulan dan tahun
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Kedua, penyotiran data. Setelah kode-kode tersebut dibuat lengkap

dengan pembatasan operasionalnya, masing-masing catatan lapangan dibaca

kembali, dan setiap satuan data yang tertera di dalamnya diberi kode yang

sesuai. Yang dimaksud dengan satuan disini adalah potongan-potongan

catatan lapangan yang berupa kalimat, paragraph, atau urutan alinea. Kode-

kode tersebut dituliskan pada tepi lembar catatan lapangan. Kemudian semua

catatan lapangannya difotokopi. Hasil kopinya dipotong-potong berdasarkan

satuan data, sementara catatan lapangan yang asli disimpan sebagai arsip.

Potongan-potongan catatan lapangan tersebut dipilah-pilah atau dikelompok-

kelompokkan berdasarkan kodenya masing-masing sebagaimana tercantum

pada bagian tepi kirinya. Untuk memudahkan pelacakannya pada catatan

lapangan yang asli, maka pada bagian bawah setiap satuan data tersebut diberi

notasi.

Ketiga, perumusan kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan-temuan

sementara pada setiap kasus tunggal dilakukan dengan cara mensintesiskan

semua data yang terkumpul. Untuk kepentingan itu terlebih dahulu dibuatkan

beberapa diagram konteks yang dimaksudkan untuk mendiagramkan peran

berbagai pihak dalam kegiatan-kegiatan manajemen pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan catatan bisa dibuat diagram.

Jika tidak bias,  maka hanya dibuat kesimpulan-kesimpulan saja.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menjamin kesahihan dan keabsahan data, maka peneliti berupaya

menggunakan metode pengecekan keabsahan temuan. Dalam penelitian ini,
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pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk menjamin

kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Moeloeng

kriteria tersebut ada 4, yaitu: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan

konfirmabilitas.35 Sementara peneliti hanya menggunakan 3 metode dari

empat metode pengecekan keabsahan temuan. Disamping itu peneliti juga

secara teratur mengadakan diskusi dengan Kepala Sekolah, guru, dan Siswa

yang ada di lokasi SMP Negeri 4 Malang untuk memastikan bahwa data

tersebut benar-benar telah dicek dari beberapa sumber di lokasi penelitian.

a. Uji Kredibilitas Data.

Uji Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang

berhasil dikumpulkan sesuai fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk

mencapai nilai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: teknik triangulasi

sumber, pengecekan anggota, dan perpanjangan kehadiran peneliti di

lapangan.

Triangulasi sumber data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Trianggulasi data

dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran data tertentu yang

diperoleh dari kepala SMP negeri 4 malang, kemudian dikonfirmasikan

kepada informan lain seperti Wakil kepala Sekolah dan urusan kurikulum.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau

informasi, termasuk hasil interpretasi penelitian yang sudah ditulis dengan

rapi dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip wawancara pada

35 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi Revisi), Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2007, h.324-325
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informan kunci agar dikomentari, disetujui atau tidak, dan bisa ditambah

informasi lain jika dianggap perlu.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sebagaimana telah dikemukakan

sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak

dilaksanakan dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu yang relatif

panjang pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat

menguji kebenaran informasi yang diperoleh secara distorsi baik berasal

dari peneliti sendiri maupun dari kepala sekolah. Distorsi tersebut

memungkinkan tidak disengaja, sehingga kehadirannya dapat membangun

kepercayaan kepala sekolah kepada peneliti, sehingga antara peneliti

dengan kepala sekolah akhirnya tercipta hubungan keakraban yang baik

sehingga memudahkan kepala sekolah untuk mengungkapkan sesuatu

secara lugas dan terbuka.

b. Dependebilitas (kebergantungan)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya

kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan

data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kesalahan banyak disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri terutama

peneliti sehingga instrumen kunci dapat menimbulkan ketidakpercayaan

pada peneliti. Dalam penelitian ini sebagai auditor peneliti adalah

pembimbing tesis yaitu Dr. H. Wahidmurni, Ak., M. Pd.
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c. Konfirmabilitas (kepastian)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan

dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian

yang didukung oleh materi yang ada. Dalam pelacakan ini, peneliti

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data lapangan berupa

catatan lapangan dari hasil pengamatan penelitian tentang proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam mengembangkan

program-program pembelajaran dan transkrip wawancara serta catatan

proses pelaksanaan penelitian yang mencakup metodologi, strategi serta

usaha keabsahan.

Dengan demikian metode konfirmabilitas lebih menekankan pada

karakteristik data. Upaya konfirmabilitas untuk mendapat kepastian data

yang diperoleh itu obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat

dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari

kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan koordinator kesiswaan serta

keterangan dari informan lain perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang

menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan objektifitas dan subjektifitas

untuk menuju suatu kepastian.

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahap. Pertama, studi orientasi dengan

menyusun pra-proposal dan proposal penelitian yang bersifat tentatif dan

menggalang sumber pendukung yang diperlukan. Kegiatan dalam tahap ini

diantaranya: (1) mencari isu-isu umum yang unik dalam konteks pendidikan.
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Isu yang ditemukan pada sekolah yang dipilih sebagai subyek adalah SMP

Negeri 4 Malang; (2) mencari sejumlah literatur yang relevan tentang SMP; (3)

mengadakan studi orientasi pada subyek yang diteliti, untuk mengumpulkan

data sementara secara umum; dan (4) diskusi dengan teman sejawat serta

berkonsultasi dengan promotor (Wakil Kepala Sekolah) untuk memperoleh

arahan dan saran-saran perbaikan.

Kedua, studi eksplorasi umum dengan melakukan: (1) konsultasi,

wawancara, dan perijinan pada Kepala sekolah; (2) penjajagan umum pada

subyek yang ditunjuk untuk melakukan observasi dan wawancara; (3)

mengadakan studi literatur untuk menentukan kembali fokus dan kasus

penelitian; (4) mengadakan seminar kelas pada mata kuliah seminar yang

diasuh oleh Bapak Dr. Sanapiah faisal guna memperoleh masukan dari teman

sejawat dan dosen pengampu mata kuliah seminar proposal; (5) melaksanakan

ujian proposal tesis dalam rangka memperoleh persetujuan untuk melanjutkan

studi penelitian lebih lanjut.

Ketiga, eksplorasi terfokus yang diikuti dengan pengecekan hasil atau

temuan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap eksplorasi

terfokus ini mencakup: (1) tahap pengumpulan data yang dilakukan secara

terinci dan mendalam guna menemukan konseptual tema-tema di lapangan; (2)

dilakukan pengumpulan dan analisis data secara bersama-sama; (3) dilakukan

pula pengecekan hasil dan temuan penelitian oleh dewan penguji yang terdiri

dari: Ketua (Dr. Hj. Suti’ah, M. Pd), Penguji utama (Prof. Dr. H. Muhaimin,

MA), Pembimbing I merangkap anggota (Dr. H. Wahidmurni, Ak. M. Pd),
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Sekretaris merangkap anggota (Dr. H. M. Mujab, MA), selanjutnya ditulis

sebagai laporan hasil penelitian.

==


