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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi

Kasus. Dimaksudkan untuk mengungkapkan Optimalisasi Kurikulum Pendidikan

Agama Islam melalui pendekatan kearifan lokal di SMA Negeri 1 Kontukowuna.

2. Sumber Data

Data dan informasi penelitian diperoleh dari sumber-sumber yang

kompeten, dan dianggap memiliki otoritas atau key person dalam pelaksanaan

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Kontukowuna:

a. Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah  pemegang otoritas regulasi di

sekolah, sehingga menjadi sentral penggalian informasi dan memberikan izin

penelitian, sekaligus membuka jalan dengan responden. Kepala sekolah dapat

memberikan informasi dan rekomendasi terkait degan penelitian yang

dilakukan.

b. Wakasek kurikulum. Wakasek kurikulum merupakan orang kedua yang

mengetahui secara pasti materi dan kegiatan belajar mengajar. Wakil kepala

sekolah bidang kurikulum adalah orang yang tahu persis materi pelajaran apa

dan alokasi waktu yang yang dibutuhkan dan dapat memberikan informasi

penting dalam perkembangan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
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c. Guru mata pelajaran PAI. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

merupakan sumber dan objek penelitian. Informasi berupa rekam jejak,

strategi mengajar, kendala yang dihadapi dan optimalisasi kurikulum

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam, sehingga guru Pendidikan Agama Islam dapat memberikan

informasi secara detail, lengkap dan akurat tentang optimalisasi kurikulum

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kontukowuna.

d. Siswa SMA Negeri 1 Kontukowuna. Siswa SMA Negeri 1 Kontukowuna

adalah subyek berbagai kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran, berbagai improfisasi dalam pembelajaran akan berdampak

langsung oleh siswa, sehingga siswa akan mengetahui kegiatan guru dengan

melakukan kegaiatan pembelajaran melalui pendekatan kearifa lokal.

e. Sumber lain yang terkait. Sumber lain yang dimaksud adalah seluruh

komponen atau stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam dan yang merasakan berbagai improfisasi kegiatan

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kontukowuna, sehingga

keterangannya menjadi data penguat ataupun pembanding dalam temuan

dilapangan.
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Kontukowuna di Kecamatan

Kontukowuna. Lokasi penelitian  ini  ditentukan secara sengaja (purposive)

berdasarkan fenomena yanng terjadi.

Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 3 Bulan, dimulai bulan Maret

sampai bulan Mei 2019.

4. Teknit Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang

sangat penting karena data merupakan instrument yang dapat membantu peneliti

dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu data yang

dikumpulkan harus valid untuk digunakan. Dalam mengumpulkan atau

memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati optimalisasi pelaksanaan

pengajaran Pendidikan Agama Islam. Observasi merupakan pengamatan

langsung, yaitu dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa

objek pendukung antara lain keadaan di SMAN 1 Kontukowuna dan kegiatan

yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Hasil

pengamatan ini kemudian diakumulasi sebagai data pelengkap kemudian

diredaksikan ke dalam tesis
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b. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara (Interview) merupakan sebuah percakapan antara dua orang

atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau

sekelompok subjek penelitian.170 Teknik wawancara mendalam digunakan

untuk memperoleh informasi lisan dari wawancara dengan kepala sekolah,

guru PAI, Wakasek, dewan guru, dan siswa SMAN 1 Kontukowuna.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman

umum yang dikembangkan di lapangan sesuai dengan perkembangan data.

Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting,

data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data dengan data yang lain

perlu dikonstruksikan, sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu.

c. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu kegiatan peneliti dalam mengumpulkan data dengan

mengkaji dokumen yang ada di SMAN 1 Kontukowuma yang ada

hubungannya dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dengan

pendekaan kearifan lokal, mengenai keadaan siswa, guru serta, struktur

organisasi, saran pendidikan, jadwal pelajaran maupun kurikulum yang

digunakan.

5. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berfungsi sebagai observer,

akan tetapi, peneliti di sini berfungsi sebagai partisipan penuh. Peneliti  ikut

170Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 130
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terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh subyek selama

penelitian.

Selama penelitian berlangsung, informan mengetahui akan keberadaan

peneliti yang sekaligus menjadi partisipan penuh. Sehingga, peneliti dapat

langsung mengamati serta mengidentifikasi kegiatan optimalisasi kurikulum

Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan kearifan lokal di SMAN 1

Kontukowuna

6. Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis menggunakan metode

yang dilakukan oleh Miles dan Huberman, yakni: 1) Pengumpulan data, 2)

Reduksi data, 3) Display data, 4) dan verifikasi data171. Reduksi data adalah

menganalisis data secara keseluruhan kemudian memberikan penilaian sesuai

tema untuk mendapatkan bagian-bagian yang saling terkait secara sederhana.

Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data untuk melihat gambaran

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang

dikumpulkan. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah

melakukan interpretasi data atau menafsirkan dan mengelompokkan semua data

agar tidak terjadi tumpang tindih antara data yang satu dengan data yang lain.

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif adalah

analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang

171 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung Al-Fabeta, 2008), h.337
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dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah:

a) Pengumpulan data sebagai proses untuk menghimpun data-data berupa

keterangan atau informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti

aktivitas kepala sekolah, aktivitas sekolah dan kegiatan wawancara dengan

subjek informan di sekolah.

b) Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar

dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi

dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan

menelusuri tema yang tersebar untuk menggali informasi dalam wawancara

dan observasi.

c) Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi

menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada

mulanya terpencar dan terpisah diklasifikasikan menurut pokok-pokok

permasalahan.

d) Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data

dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika

pemikiran induktif dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada

rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general).
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Gambar 2. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.

7. Prosedur Pengecekan Keabsahan Data

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk menguji keabsahan data

agar data yang dikumpulkan akurat serta mendapatkan makna langsung terhadap

tindakan dalam penelitian. Maka penulis menggunakan metode triangulasi data,

yaitu proses penguatan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menjadi

bukti temuan.172

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilaitas atau

kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan maka pelaliti kembali

kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan

berarti hubungan anatara peneliti dengan sumber akan  semakin akrab,

172Emzir, Analisis Data, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.
82
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semakin terbuka, saling timbul kepercayaan sehingga informasi yang

diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas dan penelitian

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh setelah dicek

kembali kelapangan. Setelah dicek dilapangan data yang kita peroleh sudah

dapat dipertanggung jawabkan data yang kita peroleh dengan kata lain

kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Peningkatan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka

kepastian data dan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan

baik dan sitematis. Cara ini berfungsi untuk mengontrol atau mengecek

pekerjaan apakah data yang kita peroleh dibuat dan disajikan secara benar

atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan cara membaca

berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen

terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan

cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan

yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Trianggulasi
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Willian Wier173 mengatakan bahwa Trianggulasi dalam pengujiian

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi

teknik, dan trianggulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti

menggabungkan dan membandingkan informasi data yang telah diperoleh

dari beberapa sumber. Masalahnya, untuk menguji kredibilitas data

tpelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam, maka pengumpulan

dan pengujian data dapat diperoleh melalui ke kepala bagian kurikulum,

dan guru Jadi dalam menguji data yang didapatkan sudah valid atau

belum, peneliti membandingkan informasi yang didapat dari beberapa

sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Peneliti dalam konteks ini menguji kebenaran data yang diperoleh dari

sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, diantaranya

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

173Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2008), Cet IV, h. 372
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3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid

sehingga lebih kredibel.174 Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas

peneliti menggunakan pengecekan dengan wawancara, observasi atau

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastiannya.

d. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif adalah peneliti mencari data yang berbeda dan

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila data yang

ditemukan berbeda dan bertentangan dengan data kita, maka peneliti

kemungkinan akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan referensi aktual

Referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data

yang ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data

yang ditemukan dilengkapi foto-foto dan dokumen autentik, sehingga menjadi

lebih dapat dipercaya.175

174Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 372-374
175Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Bandung; Alfaeta, 2007), h. 276


