
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia

disamping itu proses belajar adalah merupakan suatu aktivitas dalam interaksi

edukatif antara kesediaan guru dan murid untuk mencapai tujuan pendidikan dan

pengajaran. Pendidikan juga harus dimaknai sebagai upaya untuk membantu

manusia mencapai realitas diri dengan mengoptimalkan semua potensi

kemanusiaan.

Dengan pengertian ini, semua proses yang menuju pada terwujudnya

optimalisasi potensi manusia, tanpa memandang tempat dan waktu, dikategorikan

sebagai kegiatan pendidikan. Hanya saja harus disadari bahwa memang ada

perbedaan cara atau strategi antara satu tempat dan waktu dengan tempat waktu

yang lain, namun mestinya perbedaan tersebut hanya sebatas teknis pelaksanaan,

bukan pemaknaan tentang pendidikan itu sendiri.

Dalam dunia pendidikan media pengajaran mempunyai peranan yang

sangat penting bukan saja untuk memudahkan dalam penerimaan materi yang

diajarkan oleh guru selain itu akan mempermudah guru dalam menyampaikan

materi pelajaran. Kehadiran media pengajaran dalam proses belajar mengajar

tetap memegang peranan penting karena media pengajaran sangat dibutuhkan
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untuk merangsang, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai

tujuan yang diinginkan”.1

Rasulullah SAW dalam menerima wahyu saja melalui perantara, juga

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan juga memmerlukan media, maka Allah

SWT wahyu yang pertama kali berupa dengan menyuruh Nabi membaca supaya

menjadi tahu apa yang belum diketahui, hal ini sesuai dengan Firman Allah yang

berbunyi :

          
       

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya.2(QS Al-Alaq : 1-5).

Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa untuk mendapat ilmu pengetahuan

perlu dengan belajar dan jika kita belajar harus ada yang dibaca dan untuk

memudahkan memamahi apa yang kita baca sebaiknya kita lakukan dengan

menggunakan media yang bias menyampaikan pesan apa yang akan kit abaca.

Selain itu juga kehadiran Media pengajaran dapat merangsang siswa untuk

lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran, selain itu media pengajaran dapat

1 Rohman Nata Wijaya, Peran Guru dalam Bimbingan di Sekolah, (Bandrung : CV. Setia
Aji, 1998), h. 31.

2 Departeman  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an, 2007), h. 1245.
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menimbulkan kegairahan belajar, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Oemar

Hamalik yaitu :

“Dengan menggunakan media pengajaran secara tepat dan bervariasi,

maka dapat diatasi sikap pasif anak-anak didik. Dalam hal ini media pengajaran

berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memberi rangsangan untuk

memotivasi siswa

dalam belajarnya”.3

Adapun kegunaan media pengajaran dalam proses belajar mengajar adalah

sebagai berikut :

1. Media dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis
2. Media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti

misalnya :
a. Obyek yang terlalu besar, dapat digantikan dengan gambar, model, film

bingkai dan sebagainya.
b. Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor film bingkai dll,
c. Gerak yang terlalu lambat dapat diatasi dengan timelapse, atau gerak yang

terlalu cepat dapat digunakan high speed photo graphy, adapun tujuannya
untuk memperjelas materi.

d. Kejadian atau peristiwa dimasa lampau bisa ditampilkan kembali melalui
rekaman film, video, foto atau buku-buku dll.

e. Obyek yang terlalu kompleks, (misalnya mesin-mesin), dapat disajikan
dengan gambar, model diagram dll.

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, Iklim, dll) dapat
divisualkan melelui film gambar dll).4

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa Media pengajaran dapat

mengatasai hal-hal yang membuat sulit dalam proses belajar mengajar seperti

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, selain itu juga dapat memperjelas

penyajian pesan agar tidak terlalu verbal.

3 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung : Alumni, 1996), h. 27
4 Ibid, h. 27
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Jadi jelas bahwasanya media pengajaran dapat mempermudah dalam

penyampaian pelajaran oleh guru sehingga apa yang akan disampaikan dapat

diterima dengan baik oleh siswa, karena keberhasilan belajar mengajar dapat

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah alat dalam menyampaikan

pelajaran, hal ini seperti yang dikatakan oleh Sikun Pribadi bahwa:

“Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh sumber belajar yang mana
belajar ini dapat berupa :
1. People yaitu orang yang termasuk didalamnya guru, kepala sekolah, tutor,

tokoh masyarakat, atau orang-orang dalam masyarakat yang mempunyai
keterampilan tertentu

2. Massage yaitu pesan atau informasi yang akan diajarkan adapun yang
termasuk di dalamnya bahan pelajaran, yaitu pesan-pesan yang akan
disajikan, alat pengajaran yaitu perangkat keras yang digunakan untuk
menyajikan pesan misalnya, radio, tv, tape, LCD, OHP.,  tehnik yaitu
acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang ; dan yang
terakhir adalah lingkungan misalnya gedung sekolah, perpustakaan dll.
Baik yang sengaja dirancang untuk tujuan siswa, atau dirancang untuk
tujuan lain, namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar siswa”.5

Hal senada diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal, yang mengatakan bahwa :

“Semua komponen dalam proses  belajar mengajar, materi, media, sarana
dan prasarana, dana pendidikan, akan banyak memberikan dukungan yang
maksial atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan mutu
proses dan hasil pembelajaran jika didukung oleh keberadaan guru yang
secara kontinue berupaya mewujudkan gagasan, ide dan pemikiran dalam
bentuk prilaku dan sikap yang terunggul dalam tugasnya sebagai pedidik.
Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan
pendidikan”.6

Mengingat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Peranan

Media Pengajaran, maka pembahasan ini selain diarahkan kepada Media

pengajaran, penulis juga lebih mengarah kepada Prestasi yang diperoleh siswa

dalam mengikuti pelajaran Fiqih itu sendiri.

5 Sikun Pribadi, Penggunaan Media Pengajaran , (Jakarta : Gramedia, 1998), h. 52.
6 Ibrahim Bafadal, Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta : Bumi

Aksara, 2003), h. 4
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Dari beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan media

pengajaran adalah alat yang dipergunakan untuk memudahkan guru dalam

menyampaikan materi pelajaran dan alat yang dapat membantu siswa dalam

menerima materi yang diberikan oleh guru yang dalam hal ini guru Fiqih yang ada

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan media pengajaran yang

dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran. adalah Televisi, Gambar/Foto, Radio, Diagram,

benda asli, dan model (Observasi tanggal 7 – 15 April 2017). Jadi media yang

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1

Pesawaran. seperti televise, gambar/foto, radio diagram, benda asli dan model.

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”.7

Jadi prestasi belajar dapat dilihat setelah terjadi proses belajar mengajar,

jadi baik atau buruknya prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh kompetensi

mengajar guru.

Berdasarkan hasil pra survey dari realitas dilokasi penelitian yakni di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran. diperoleh data bahwa guru mata

pelajaran Fiqih dalam proses belajar mengajar telah menggunakan media

pengajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini sesuai

7 Soepartinah Pakasi, Op.Cit, h. 52.
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dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Leni Maryana yang mengatakan bahwa : “

Dalam proses belajar mengajar saya selalu menggunakan media pengajaran yang

disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan misalnya materi tentang shalat

kadang saya menggunakan model, kadang-kadang menggunakan gambar orang

shalat dan lain sebagainya juga jika mengajar materi yang lainnya saya selalu

menggunakan media pengajaran yang sesuai dengan karakter materi yang akan

disampaikan”.8

Sedangkan prestasi belajar yang diperoleh siswa Pelajaran Fiqih masih

banyak yang mendapat nilai rata-rata 7 dan 6. Hal ini dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 1
Penggunaan Media Pengajaran dan Prestasi Belajar Siswa

Pelajaran Fiqih
No Nama Siswa Penggunaan

Media
Pengajaran

Prestasi Siswa Nilai
AkhirKognitif Psikomotor Afektif

1 Luki Setiowati Baik 8,0 8,0 A 8,0
2 Arif Rohman H Baik 7,4 7,5 B 7,5
3 Suci Lestari Baik 6,3 6,3 C 6,3
4 Lestari Baik 7,5 7,4 B 7,4
5 Nanang Baik 6,1 6,0 C 6,0
6 Dian Suhartian Baik 6,0 6,0 C 6,0
7 Wahyudin Baik 7,2 7,3 B 7,2
8 Aswin Baik 7,3 7,2 B 7,2
9 Iin Parlina Baik 8,0 8,0 A 8,0
10 Farhan Baik 6,4 6,4 C 6,4

Sumber : Buku Legger Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran

Kriteria media pengajaran yang baik adalah media itu dapat

menyampaikan pesan yang mudah dipahami oleh peserta didik, untuk kreteria

sedang adalah media pengajaran yang dapat menyampaikan pesan akan tetapi

8 Leni Maryana, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal 13 April 2017
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kurang dapat dipahami siswa, dan untuk kreteria rendah adalah media pengajaran

yang tidak dapat menyampaikan pesan bagi peserta didik. Sedangkan kriteria

prestasi yang baik sampai buruk seperti apa yang  dijelaskan dibawah ini :

Nilai 10 = Istimewa 5 = Tidak cukup
9 = Amak baik 4 = Kurang
8 = Baik 3 = Amat Kurang
7 = Lebih dari Cukup 2 = Buruk
6 = Cukup 1 = Amat Buruk”.9

Dari sini dapat dilihat adanya permasalahan yaitu guru Fiqih di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran dalam mengajar sudah menggunakan media

pengajaran yang sesuai akan tetapi prestasi belajar siswa masih belum optimal.

Melihat hal ini, maka penulis perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna

mengetahui kondisi belajar mengajar yang ada secara jelas.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasikan

pada penelitian ini adalah :

1) Dalam mengajar guru Fiqih telah mempersiapkan terlebih dahulu materi

yang akan diajarkan yakni dengan membuat Program Pembelajaran,

Silabus dan RPP.

2) Guru Fiqih dalam mengajar juga telah memberikan motovasi kepada siswa

agar mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik sehingga

diharapkan prestasinya juga akan menjadi baik pula.

9 WS. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Bandung : Tarsito, 1994), h. 103.
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3) Guru Fiqih dalam mengajar telah menggunakan media pembelajaran yang

dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam

kelas akan tetapi masih ada siswa yang prestasi belajarnya masih kurang

baik.

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

Pesawaran masih ada yang kurang baik.

2. Batasan Masalah

Guna membatasi permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada

masalah:

1) Guru Fiqih dalam mengajar telah menggunakan media pembelajaran yang

dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam

kelas akan tetapi masih ada siswa yang prestasi belajarnya masih kurang

baik.

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

Pesawaran masih ada yang kurang baik.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis beberapa rumusan masalah

sebagai berikut:

Bagaimana peranan media dalam Meningkatkan  Prestasi Belajar Siswa

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyan Negeri 1 Pesawaran Tahun pelajaran

2016/2017 ?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Media Pengajaran yang digunakan dalam Proses

Belajar mengajar Fiqih .

b. Untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa di Madrasah

Ibtidaiyan Negeri 1 Pesawaran

c. Untuk mengetahui peranan Media Pengajaran dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyan Negeri 1

Pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai informasi aktual dalam bidang kependidikan terutama dalam

upaya meningkatkan prestasi belajar siswa

b. Sebagai wawasan ilmiah bagi penulis dalam bidang kependidikan.

E. Kerangka Pikir

Media pengajaran dapat mempermudah dalam penyampaian pelajaran oleh

guru sehingga apa yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa,

karena keberhasilan belajar mengajar dapat dipengaruhi oleh beberapa hal

diantaranya adalah alat dalam menyampaikan pelajaran, hal ini seperti yang

dikatakan oleh Sikun Pribadi bahwa:

“Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh sumber belajar yang mana
belajar ini dapat berupa :
1. People yaitu orang yang termasuk didalamnya guru, kepala sekolah, tutor,

tokoh masyarakat, atau orang-orang dalam masyarakat yang mempunyai
keterampilan tertentu

2. Massage yaitu pesan atau informasi yang akan diajarkan adapun yang
termasuk di dalamnya bahan pelajaran, yaitu pesan-pesan yang akan
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disajikan, alat pengajaran yaitu perangkat keras yang digunakan untuk
menyajikan pesan misalnya, radio, tv, tape, LCD, OHP.,  tehnik yaitu
acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang ; dan yang
terakhir adalah lingkungan misalnya gedung sekolah, perpustakaan dll.
Baik yang sengaja dirancang untuk tujuan siswa, atau dirancang untuk
tujuan lain, namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar siswa”.10

Media Pembelajaran dalam pembelajaran ada bermacam-macam jenisnya

ada media visual, audio dan juga ada media audio visual yang masing-masing

media ini memiliki kegunaan masing-masing, dari media pembelajaran yang ada

jika digunakan dengan baik oleh guru akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar

mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, khususnya hasil atau prestasi

belajar siswa.

Jadi hasil belajar (prestasi belajar) dapat dipengaruhi faktor dari dalam dan

dari luar siswa itu sendiri, faktor dari luar seperti yang dikatakan di atas adalah

berupa semua komponen yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar,

baik itu orang yang mengajar alat (media) pengajaran maupun materi yang

disampaikan, yang semua itu dapat mempengaruhi hasil yang akan dicapai dari

proses belajar mengajar.

Hal senada diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal, yang mengatakan bahwa :

“Semua komponen dalam proses  belajar mengajar, materi, media, sarana
dan prasarana, dana pendidikan, akan banyak memberikan dukungan yang
maksial atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan mutu
proses dan hasil pembelajaran jika didukung oleh keberadaan guru yang
secara kontinue berupaya mewujudkan gagasan, ide dan pemikiran dalam
bentuk prilaku dan sikap yang terunggul dalam tugasnya sebagai pedidik.
Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan
pendidikan”.11

10 Sikun Pribadi, Penggunaan Media Pengajaran , (Jakarta : Gramedia, 1998), h. 52.
11 Ibrahim Bafadal, Meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Bumi Aksara,

Jakarta, 2003, hal. 4.
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Melihat pendapat di atas, diharapkan apabila berlangsung proses mengajar

hendaklah dapat menggunakan media atau alat pengajaran, metode-metode yang

tepat dan sesuai dengan siswa sehingga dengan menggunaan alat pengajaran serta

metode yang tepat akan mempermudah siswa dalam memahami pelajaran yang

disajikan, sehingga siswa nantinya dapat memiliki prestasi belajar yang baik.

Adapun prestasi belajar siswa dapat dilihat dari 3 aspek yakni afektif, psikomotor

dan kognitif.

Dengan demikian, Peranan Media Pengajaran dalam meningkatkan

prestasi belajar mata Pelajaran Fiqih  dapat berjalan dengan baik manakala guru

dalam menggunakannya juga sesuai materi yang diajarkan  dengan demikian

prestasi belajar siswa akan menjadi lebih baik pula. Kerangka pemikiran demikian

dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:
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Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Peranan Media Pengajaran :
1. Memperjelas penyajian pesan

agar tidak terlalu verbalistis
2. Mengatasi keterbatasan ruang,

waktu dan daya indera
misalnya Obyek yang terlalu
besar, dapat digantikan dengan
gambar, model, film bingkai
dan sebagainya

3. menggunakan media
pengajaran secara tepat dan
bervariasi, maka dapat diatasi
sikap pasif anak-anak didik

4. Mempersamakan pengalaman,
memberi persepsi yang sama
dan memberikan rangsangan
yang sama.

Prestasi Belajar :

1. Psikomotor

2. Kognitif

3. Afektif
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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 diamati12. 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 makna13

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

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

mendalam.14

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.15

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.16

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan literatur/ buku

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

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

15 Sonhaji, Ahmad, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan, (Banjarmasin:
Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003), h. 28

16 Moleong, L.J., Op.Cit, h. 9
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Madrasah, guru, dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran. Adapun

dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah

dokumen profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran.

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”.17

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi  tiga yaitu :

“interview terpimpin, Interview tidak terpimpin dan  interview bebas terpimpin.18

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

terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si intervier

membawa kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan.

17 Sutrisno Hadi, Op-Cit, h. 193.
18 Ibid, h. 193.
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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 Pesawaran, 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”.19

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

Eksperemen dan Non eksperemen”.20 Dalam penelitian ini penulis menggunakan

19 Ibid,  h. 136.
20 Ibid, h. 141
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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 Pesawaran.

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”.21

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

Nasution dalam Ahmad mengatakan bahwa  reduksi data diperoleh dari

lapangan dan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci yang senantiasa

21 Suharsimi Arikonto, Op-Cit, h. 131.
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selalu bertambah dan perlu dirangkum, dipilih hal-hal pokok yang difokuskan

pada hal-hal yang penting serta dicari temanya ataupun polanya22. 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.23

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terekam dalam display data, maka dapat diambil penarikan

kesimpulan secara inferensial dengan melihat perbedaan dan persamaan pendapat

yang dikemukakan oleh subjek peneliti, sehingga mempunyai makna. Dalam hal

ini  S.Nasution berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil itu masih

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

23 Sonhaji, Ahmad, Op.Cit, h. 27
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kabur/belum jelas. Untuk memantapkannya kesimpulan  agar lebih ”Grounded ”,

maka kesimpulan itu berlangsung sejalan dengan member check atau

trianggulasi.24

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