
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lembaga pendidikan formal dalam hal ini Madrasah merupakan lembaga

yang dipandang tepat untuk dijadikan wadah dalam membentuk manusia cerdas

dan berprestasi. Sejalan dengan itu pemerintah mengambil suatu kebijakan bahwa

sektor pendidikan mendapat prioritas yang utama dalam pembangunan,

sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional

No. 20 tahun 2003 pasal 3 sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsaa bertujuan untuk berkembangnya poteni
peserta didik agar menjadi menusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berAgama Islam mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.1

Pendidikan di madrasah dicirikan oleh adanya pembelajaran, dimana guru

sebagai pendidik dapat langsung mempengaruhi, membina dan mengembangkan

kemampuan tiap siswa. Kemampuan yang diharapkan dari tiap siswa adalah

mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta prestasi belajar dalam setiap

kegiatan pembelajaran. Sebab madrasah sebagai lembaga pendidikan formal

dipandang tepat untuk menjadi wadah dalam membentuk manusia-manusia

cerdas, berkahlak mulia dan berprestasi, sesuai dengan tujuan dari Undang-

1 Depdiknas, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, (Bandung : Citra Umbara,
2003), h. 7



2

undang Sisdiknas No 2 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi : “Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.2

Madrasah ini dibentuk untuk menjawab perintah Allah tentang kewajiban

kita untuk selalu menuntut ilmu  sehingga kita nanti dapat menjaga diri kita dalam

kehidupan sehari-hari. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Qur’an Surat At-

Taubah ayat 122 yang berbunyi :

               
                 

Artinya  : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka
telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.3

Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta prestasi  belajar secara garis

besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu  faktor internal (diri siswa) maupun faktor

eksternal (lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat). Faktor external yang

sangat berpengaruh dalam pencapaian prestasi belajar siswa berasal dari

2 Ibid, hal. 6
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab

Suci Al-Qur’an, 2002), h. 301
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lingkungan sekolah, yang dalam hal ini upaya guru dalam kegiatan belajar

mengajar, karena dari gurulah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan lagi

menjadi lebih baik, sehingga nantinya siswa dapat memiliki prestasi yang baik.

Jadi usaha guru dalam meningkatkan prestasi belajar adalah : “Aktivitas

atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan mengarahkan tenaga pikiran untuk

mencapai tujuan dan maksud memperbaiki dan meningkatkan sesuatu”.4

Untuk mengetahui keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar yang

dilakukan oleh guru dapat diukur dengan melihat prestasi belajar atau prestasi

yang dicapai oleh siswa. Yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah : “Hasil

yang dicapai sesudah ia menjalankan usaha belajar”.5

Pendapat  lain  mengatakan prestasi belajar adalah : “tingkat kemampuan

yang dimiliki siswa setelah berusaha melaksanakan kegiatan belajar, kemampuan

tersebut dimaksudkan sebagai kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya”6

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa sesudah melaksanakan belajar yang

diukur dengan evaluasi dan dilambangkan dengan bentuk nilai berdasarkan

tingkat kemampuannya.

Didalam proses pelaksanaan belajar mengajar Usaha guru adalah hal yang

perlu diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

4 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :
Balai Pustaka, 1998), h. 1112

5 Soepartinah Pakasi, Anak dan Perkembangannya, (Jakarta : Dedikbud, 1990), h. 52
6 Winkle WS., Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar,(Jakarta : Gramedia, 2001), h.

162
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pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh W. S. Winkel, yaitu usaha

membangkitkan prestasi belajar yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Membina hubungan akrab dengan siswa, namun tidak melangkah seperti anak
remaja.

2. Menyajikan pelajaran tidak terlalu sulit namun tidak terlalu mudah
3. Menggunakan alat pelajaran yang menunjang proses belajar
4. Bervariasi dalam cara mengajarnya. Namun tidak berganti metode sehingga

siswa menjadi bingung.7

Melihat pendapat di atas, diharapkan guru dapat melakukan kegiatan

belajar dengan baik yakni dengan melangsungkan pendidikan dengan

menggunakan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan siswa sehingga

dengan metode yang tepat akan mempermudah siswa dalam memahami mata

pelajaran Fiqih yang disajikan ataupun dengan usaha yang lainnya yang dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Menghubungkan dengan situasi kehidupan praktis hal ini sesuai dengan

pendapat Muhammad Ali:

Usaha membangkitkan prestasi diantaranya dapat dilakukan dengan
mengkaitkan bahan dengan situasi kehidupan yang bersifat praktis. Dengan
mampelajari bahan yang dikaitkan dengan hal itu, perhatian yang bersifat
khusus akan muncul karena bisa jadi bahan yang sama namun dikaitkan
dengan kehidupan praktis akan memunculkan keterkaitan dengan sendi-sendi
tertentu yang sangat beragam. Dari keseragaman ini setiap siswa akan
menaruh perhatian khusus dari segi-segi tertentu terkaitan bahan itu, dengan
demikian diharapkan minat untuk mempelajarinya akan meningkat.8

Prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan :
1. Membangkitkan suatu kebutuhan (kebutuhan untuk mendapat

penghargaan)
2. Menghubungkan dengan pengalaman lampau
3. Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang baik

7 Ibid, h. 31
8 Muhammad Ali, Konsep dan Penerapan CBSA dalam Mengajar, (Jakarta : Sarana

Panca Karya, 2008), h. 32
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4. Menggunakan berbagai bentuk mengajar (Diskusi, Kerja Kelompok,
membaca, demonstrasi dan sebagainya.9

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa Usaha guru

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mempelajari Mata Pelajaran

Fiqih dapat dilakukan dengan jalan:

1. Memberikan pelajaran baru yang mengkaitkan pelajaran lampau
(berkesinambungan) jadi siswa mengingat kembali pelajaran-pelajaran
lalu.

2. Dalam proses belajar mengajar hendaknya menggunakan metode yang
bervariasi sesuai dengan pokok bahasan, sehingga tidak monoton.

3. Guru memberi kesempatan siswa untuk berprestasi dengan memberikan
suatu penghargaan (hadiah) jadi siswa timbul minat untuk belajar, guna
mencari prestasi yang baik/ dengan cara siapa yang dapat menjawab
pertanyaan yang benar mendapat hadiah.

Dan Usaha yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Fiqih di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandar  Lampung yaitu dengan:

1. Memberikan motivasi belajar kepada siswa-siswinya yang diberikan
dengan cara memberi nasehat.

2. Menunjukan antusiasme didalam mengajar dan menggunakan metode yag
sesuai dengan kemampuan siswa-siswinya.

3. Menjaga disiplin belajar dalam kelas.
4. Mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai.
5. Menggunakan metode yang variatif dan menarik bagi siswa
6. Aktif memberikan tugas yang terkait dengan Materi pelajaran dan

memberikan hasilnya  dalam waktu singkat dan tepat.10

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam

proses belajar mengajar Mata Pelajaran Fiqih prestasi belajar siswa Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandar  Lampung. tersebut merupakan hal yag perlu

9 Tayar Yusuf, Ilmu Praktek Mengajar (Metodik Khusus Pengajaran Agama), (Bandung :
PT.AL-Ma’arif, 1993), h. 50

10 Eni Hastuti, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal 12 April 2017
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diperhatikan hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya orang senang mengerjakan apa yang  menjadi minatnya”.11

Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan yang dimiliki siswa setelah

berusaha melaksanakan kegiatan belajar. Kemampuan tersebut dimaksudkan

sebagai kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Prestasi belajar berarti

“Bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai.”12

Pendapat di atas pada dasarnya memiliki pengertian sesuatu hasil

seseorang dalam melakukan aktivitas sehingga akan membawa pengaruh dalam

kehidupannya. Menurut Soepartinah Pekasi prestasi belajar adalah “Hasil yang

dicapai siswa sesudah ia menjalankan usaha belajar”.13 Selanjunya menurut

Oemar Hamalik prestasi belajar adalah “Perubahan - perubahan fisik dan

perubahan psikis pada murid”.14

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa sesudah melaksanakan belajar yang

diukur dengan evaluasi dan dilambangkan dengan bentuk nilai berdasarkan

tingkat kemampuannya. Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

sebagaimana dikemukakan oleh W.S. Winkel bahwa:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar pada umumnya terdiri

dari faktor perhatian, perasaan dan sikap”.15 Sedangkan Thomas F. Staton

11 Suhartin, Serba-serbi Pendidikan, (Jakarta : Bharata Karya Aksara Gramedia, 1993),
h. 3

12 Winkle WS., Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar,(Jakarta : Gramedia, 2004),
h. 162

13 Soepartinah Pakasi, Op.Cit, h.131
14 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan – kesulitan dalam belajar, (Bandung :

Tarsito, 1990),  h. 21
15 Winkel WS.,, Psikologi Pengajaran, (Jakarta : PT. Gramedia, 1983), h. 31
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mengatakan Ingatlah bahwa “alat-alat pelajaran itu adalah selain harus mendorong

dan menyenangkan, maka alat-alat pelajaran itu terutama harus dapat

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran tersebut, lebih dari pada itu minat

terhadap alat-alat pelajaran yaitu motivasi, tujuan, konsentrasi dan reaksi”.16

Wayan Nurkencana dan Sumartin dalam bukunya Evaluasi Pendidikan

menjelaskan: “Setiap guru mempunyai kewajiban meningkatkan prestasi belajar

siswa, prestasi merupakan komponen yang penting dalam kehidupan pada

umunya pada pendidikan khususnya. Guru yang mengabaikan hal ini tidak akan

berhasil di dalam pekerjaan mengajar”.17

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan  bahwa

setiap guru berkewajiban untuk meningkatkan prestasi belajar siswanya karena

prestasi ini merupakan salah satu hasil yang didapat oleh siswa dari kegiatan

belajar mengajar yang dilakukannya.

Adapun indikator Usaha guru Pendidikan Agama Islam yang baik adalah

guru selalu memotivasi siswa untuk belajar dengan baik, menerapkan kedisiplinan

kepada siswa, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media

pengajaran yang sesuai dan membina hubungan dengan siswa serta

mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti program mengajar, silabus dan

RPP. Dari hasil prasurvei mengenai indikator guru Fiqih didapat data bahwa guru

telah melaksanakannya dengan baik, dimana guru telah memotivasi siswa,

16 Thomas F Staton, Cara Mengajar Dengan Hasil yang Baik, Alih Bahasa,
Tahalele,(Bandung : Diponegoro, 2000), h. 168

17 Wayan Nurkencana dan Sumartin, Evaluasi Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya,
1983, hal. 215



8

mempersiapkan bahan pengajaran seperti silabus, RPP dan lain-lain. (Observasi

tanggal, 14 April 2017)

Adapun mengenai upaya guru dan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari

hasil pra survey yang penulis lakukan pada tanggal 14 April 2017 sebagai berikut:

Tabel 1

Upaya Guru dan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih
MIN 1 Bandar Lampung Semester Genap

No Nama Siswa Upaya
Guru Fiqih

Prestasi Belajar Siswa
Kriteria

Kognitif Afektif Psikomotor
1 Munziulhaq Baik 80 A 80 Baik
2 Asyary Baik 76 B 68 Cukup
3 Danu Artanto Baik 74 B 70 Cukup
4 M. Hasan Baik 78 B 68 Cukup
5 Rohadi Baik 73 B 71 Cukup
6 Cika S. Baik 70 B 69 Cukup
7 Sri Ermiyani Baik 80 A 80 Baik
8 Darwati Baik 75 B 74 Baik
9 Susilo Baik 64 C 62 Kurang
10 Khudri Baik 60 C 64 Kurang

Sumber : Pra Survey, tentang prestasi belajar siswa tanggal 14 April 2017

Indikator upaya guru yang baik adalah guru selalu memotivasi siswa untuk

belajar dengan baik, menerapkan kedisiplinan kepada siswa, menggunakan metode

yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan membina

hubungan dengan siswa serta mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti

program mengajar, silabus dan RPP.

Sedangkan indikator prestasi belajar yang baik adalah siswa yang mendapat

nilai antara 80 – 100, indikator prestasi cukup adalah siswa yang mendapatkan nilai

antara 65 – 79 dan indikator prestasi belajar yang kurang adalah siswa yang

mendapatkan nilai antara 0 – 64.

Dari hasil pra survey yang penulis lakukan tergambar bahwa masih ada

prestasi belajar siswa yang masih kurang padahal guru jika dilihat dari usahanya
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dalam mengingkatkan prestasi belajar sudah baik dilakukan, hal ini menarik penulis

untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan upaya guru Fiqih dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasikan

pada penelitian ini adalah :

1) Guru fiqih dalam mengajar telah menerapkan kegiatan belajar mengajar

yang baik yakni dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai

dengan materi pembelajaran.

2) Guru Fiqih dalam mengajar juga menggunakan media pembelajaran yang

dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam

kelas.

3) Dalam mengajar guru Fiqih telah mempersiapkan terlebih dahulu materi

yang akan diajarkan yakni dengan membuat Program Pembelajaran,

Silabus dan RPP.

4) Usaha guru dalam meningkatkan prestasi belajar Mata Pelajaran Fiqih

sudah dilakukan dengan baik akan tetapi masih ada siswa yang prestasi

belajarnya masih kurang baik, hal ini menunjukkan ada faktor penghambat

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran

Fiqih.
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2. Batasan Masalah

Guna membatasi permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada

masalah:

1) Usaha guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi siswa di Madrasah Ibtidaiyan

Negeri 1 Bandar Lampung.

2) Prestasi belajar siswa Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyan Negeri 1

Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis beberapa rumusan masalah

sebagai berikut: Bagaimanakah Usaha guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi

siswa di Madrasah Ibtidaiyan Negeri 1 Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain : Untuk mengetahui usaha

guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi siswa di Madrasah Ibtidaiyan Negeri

1 Bandar Lampung.

E. Kerangka Pikir

Guru memiliki tanggung jawab pendidikan yang sangat besar, sehingga

seorang guru harus berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun

upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dengan memberi arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka
pendek maupun jangka panjang.

2. Menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa.
3. Menerapkan Metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan.
4. Memberi fasilitas pencapaian tujuan dari pengalaman belajar yang baik
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5. Mempersiapkan Materi pelajaran yang akan diajarkan dengan membuat
Program pembelajaran, silabus dan RPP dengan baik.

6. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti, sikap, nilai-nilai dan
penyesuaian diri.

Secara sederhana dapat dikemukakan disini bahwa upaya guru sebagai

seorang pendidik adalah, memberi fasilitas pencapaian tujuan dan membantu

perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai dan penyesuaian diri dan

ini adalah tugas yang berat yang harus dilakukan oleh guru.

Adapun dala meningkatkan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari

Faktor – faktor yang mempengaruhinya. Belajar identik dengan faktor yang

mempengaruhi belajar karena prestasi belajar adalah hasil kegiatan belajar

mengajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nana Sudjana “Tingkah laku

sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang

terdapat dalam individu itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berada

diluar diri individu (faktor eksternal).18

Jadi faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar ada dua macam

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor yang berasal dari dalam diri

individu meliputi dua aspek yakni aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah

seperti keadaan mata dan telinga) dan aspek psikologis (yang bersifat rohaniyah

seperti intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi). Sedangkan faktor eksternal

meliputi faktor lingkungan sosial (Guru, staf administrasi, teman sekelas), dan

faktor lingkungan non sosial (rumah, gedung sekolah, dan sebagainya).

18 Nana Sudjana, Penerapan CBSA Dalam Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru,
1999), h. 6
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Dengan demikian, usaha guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi belajar

mata Pelajaran Fiqih  dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal yang dapat

merangsang dan menarik perhatian siswa dalam belajar sehingga siswa dapat

belajar dengan baik dan akan mendapatkan prestasi belajar yang baik pula.

Kerangka pemikiran demikian dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Upaya Guru dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar :

1. Memberikan Motivasi Belajar
kepada Siswa

2. Menggunakan Media
Pembelajaran yang baik

3. Menerapkan Metode
Pembelajaran yang sesuai
dengan Materi pembelajaran

4. Memberikan Fasilitas belajar
yang baik

5. Mempersiapkan Kegiatan
Belajar Mengajar dengan baik.

6. Membantu Perkembangan
Siswa dari segi sikap, tingkah
laku dan penyesuaian diri

Prestasi Belajar :

1. Psikomotor

2. Kognitif

3. Afektif

1. Kegiatan Belajar mengajar menjadi
lebih menarik karena guru akan
lebih kreatif dalammengajar

2. Siswa dalam belajar akan lebih
aktif dan inovatif serta
menyenangkan

3. Prestasi belajar siswa akan menjadi
lebih baik
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F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam  Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendifinisikan metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati19. Penelitian

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam

peristilahannya..

Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan bahwa yang diteliti adalah

sesuatu yang .penting (essensial ) dan digunakan latar alami (Natural setting)

sebagai sumber data langsung.  Penelitian kualitatif mempunyai 5 sifat atau

karakteristik: a. Latar alami b. Deskriptif c. Penonjolan proses, d. Analisis

induksi,  dan e, Pengungkapan makna20

Metode kualitatif ini menggunakan jenis penelitian case study, yaitu studi

kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara

intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala

tertentu. Ditinjau dari wilayahnya hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat

19 Moleong, L.J. Metode Penelitian kualitatif, (Bandung:  Ramaja Resdakarya, 2000), h. 3
20 Ibid, h. 27
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sempit,  tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian studi kasus lebih

mendalam.21

Secara metodologis, penelitian dengan menggunakan case study, ini

melalui pendekatan mendalam, oleh karena itu penarikan kesimpulan dalam jenis

penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada jumlah individu, tetapi juga

berdasarkan pada ketajaman peneliti dalam melihat kecendrungan pola, arah,

interaksi banyak faktor dan hal-hal lain yang memacu atau menghambat

perubahan berdasarkan atas pertimbangan tersebut.22

Penelitian dengan berdasarkan pendekatan kualitatif ini menurut sudut

pandang fenomenologis, yaitu peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa

dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-

orang yang sedang diteliti oleh mereka, yang ditekankan ialah aspek subjektif dari

perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para

subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa

dalam kehidupan sehari-hari.23

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan literatur/ buku

rujukan (dokumen) yang relevan. Responden penelitian ini adalah Kepala

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1996), h. 131

22 Sonhaji, Ahmad, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan, (Banjarmasin:
Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003), h. 28
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Madrasah, guru, dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung.

Adapun dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini

adalah dokumen profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpul Data

Dalam pengumpul data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Interview

Metode interview merupakan salah satu tekhnik mengumpulkan data yang

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun

tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Sutrisno Hadi sebagai

berikut: “Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan  dengan  sistematis  dan  berlandaskan

kepada   tujuan  penyelidikan. Pada umunya dua orang atau lebih hadir secara

fisik dalam proses tanya jawab itu”.24

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi  tiga yaitu :

“interview terpimpin, Interview tidak terpimpin dan  interview bebas terpimpin.25

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila intervier menyiapkan

sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah ada dan tidak diberi

kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak terpimpin adalah tidak

ada kesenjangan pada pihak intervier untuk mengadakan Tanya jawab kepada

poko-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penyelidikan. Interview bebas

23 Moleong, L.J., Op.Cit, h. 9

24 Sutrisno Hadi, Op-Cit, h. 193.
25 Ibid, h. 193.
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terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si intervier

membawa kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan.

Dalam metode interview ini penulis menggunakan interview bebas

terpimpin yaitu penulis menyediakan kerangka pertanyaan kemudian responden

memiliki kebebasan untuk menjawab, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan

yang telah disediakan sebelumnya.

Metode ini penulis tujukan kepada kepala madrasah adapun data yang

akan diperoleh melalui metode ini antara lain sejarah singkat berdirinya

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung, pengelolaan keuangan,

pengelolaan kesiswaan  dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Pengertian Observasi adalah: “ Observasi diartikan sebagai pengamatan

dan mencatat dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti

yang luas Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan baik yang

dilakukan secara langsung misalnya melalui angket dan tes”.26

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Observasi adalah suatu cara

pengumpulan data dengan jalan mengamati atau melakukan pengamatan terhadap

obyek penelitian baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun jenis-jenis

Observasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut” 1). Observasi

nonpartisipasi, 2). Observasi sistematik dan Non Sistematik, 3). Observasi

26 Ibid,  h. 136.
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Eksperemen dan Non eksperemen”.27 Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode Observasi Non Partisipasi metode ini yang digunakan penulis sebagai

metode pelengkap adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh

data tentang kondisi, sarana dan prasarana, serta fasilitas yang menunjang

pelaksanaan proses belajar mengajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar

Lampung.

c. Dokumentasi

Menurut  Suharsimi  Arikonto,  Dokumentasi   adalah”  Mencari  data

mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkrif,  buku,  surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya”.28

4. Metode Analisa Data

Agar memberikan makna terhadap data dan informasi yang telah

dikumpulkan di lapangan, maka dilaksanakan analisis data. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan berkesinambungan, mulai dari awal data dikumpulkan

sampai akhir penelitian. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian kualitatif

belum ada prosedur yang baku untuk dijadikan pedoman. Dalam penelitian ini

peneliti mengikuti prosedur dan cara yang dapat diikuti.Tidak ada cara khusus

(tertentu) yang dijadikan pegangan bagi semua penelitian. Salah satu cara yang

dapat dianjurkan adalah langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

27 Ibid, h. 141
28 Suharsimi Arikonto, Op-Cit, h. 131.
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Nasution dalam Ahmad mengatakan bahwa  reduksi data diperoleh dari

lapangan dan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci yang senantiasa

selalu bertambah dan perlu dirangkum, dipilih hal-hal pokok yang difokuskan

pada hal-hal yang penting serta dicari temanya ataupun polanya29. Dengan

demikian reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah disusun dalam

laporan lapangan dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian atau laporan

terperinci. Selanjutnya laporan yang telah direduksi dirangkum dan dipilih

berdasarkan hal-hal pokok dan relevan dengan fokus penelitian, hal ini diharapkan

memperoleh gambaran yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

b. Display Data

Display data atau penyajian data adalah penyusunan data yang komplek

kedalam bentuk sistimatis, sehingga menjadi lebih sederhana dan  selektif, serta

dapat dipahami. Ahmad setelah melakukan display data, data  yang banyak dan

bertumpuk harus diusahakan dengan membuat matrik, grafik dan chart (bagan)

agar peneliti dapat menguasai, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian

tertentu.30

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terekam dalam display data, maka dapat diambil penarikan

kesimpulan secara inferensial dengan melihat perbedaan dan persamaan pendapat

29 Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998),
h. 26

30 Sonhaji, Ahmad, Op.Cit, h. 27
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yang dikemukakan oleh subjek peneliti, sehingga mempunyai makna. Dalam hal

ini  S.Nasution berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil itu masih

kabur/belum jelas. Untuk memantapkannya kesimpulan  agar lebih ”Grounded ”,

maka kesimpulan itu berlangsung sejalan dengan member check atau

trianggulasi.31

31 Nasution, S., Op.Cit, h. 27
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