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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangatdiperlukan . oleh 

karena itu dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriftif. Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini 

berusaha mengungkapkan gejala tradisi tertentu yang secara fundamental 

tergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang orang dalam bahasanya dan peristilahannya.144 

Berbicara tentang jenis penelitian, menurut para ahli banyak juga 

macamnya, sesuai dari sudut mana mereka memandang. Namun sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, karena data yang akan disajikan dalam tesis ini berifat verbal dan 

bukan angka. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.145 

Adapun jenis peneitian ini adalah penelitian lapngan karena dilakukan 

dilingkungan sekolah. Pendektan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari 

fakta fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai 

persoalan yang akan di pecahkan. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis 

menggunakan metode kualitatif yaitu; Pertama, penulis menyajikan langsung 

hakikat hubungan antara penulis yang juga sebagai responden agar lebih efektif 

dan efisien. Kedua, data yang disajikan dalam penelitian ini diantaranya 

diperoleh melalui observasi mendalam, wawancara dan analisis dokumen dan 

fakta yang kemudian ditarik kesimpulan. 

Berbicara tentang penelitian kualitatif, Dedy Mulyana menyatakan 

bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 
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hasilnya berupa data deskriptif dan bukan angka.146 Membicarakan penelitian 

kualitatif berarti juga membahas sebuah metode penelitian yang mencakup 

pandangan pandangan filsafat mengenai disciplined incuiry dan realitas dari 

objek yang di pelajari dalam ilmu social dan tingkah laku dan bun sekedar 

membicarakan metode penelitian yang sifatnya teknis. 

Sementara itu menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskipsikan dan menganalisis 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang 

secara indifidu maupun kelompok.147 Beberapa deskripsi tersebut digunakan 

untuk menmkan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju kepada sebuah 

kesimpulan.148 

Sedangkan menurut Moelong; penelitian kualitatif berakr pada latar 

belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan metode kualitatif anlisis secara induktif, mengarahkan 

sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses 

daripada hasil, memilih seprangkat citra untu menulis keabsahan data, rancangan 

penelitian bersifat semntara dan hasil penelitian di spkatileh subjek penelitian.149 

 

Dan lebih luas Sugiono mengemukakan bahwa; penelitian kualitatif 

adalahpenelitian yang di gunakan untuk meneliti dan memhamimakna di balik 

data yang tapak, mngembangkan teori yang di bangun melalui lapangan, dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), anlisis data bersifat kualitatif lebih menekankan makna 

dan generalisasi.150 

 

Berdasarkan uraian diatas,penggunaan pendekatan kualitatif dapat 

menghasilkan data deskriftif tentang implementasi kurikulum 2013 kususnya 

pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SDN I Yukum 

Jaya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan sarana penduung,serta 

kendala yang di temui di lapangan.pendekatan deskriptif digunakan peneliti 

dalam penulisan tesis ini , karena data yang disajikan berupa ungkapan kata kata 

yang menggabarkan suatu keadaan yang di teliti sesuai dengan kondisi yang 
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terjadi diapangan.penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai setatus suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 

apa adanya pada saat penelitian dilakukan.151 

Menurut Sugiono, metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menilai sesuatu tanpa membuat perbandingan, sehigga berusaha 

menjawab suatu kejadian atau keadaan yang kemudian di uraikan dalam bentuk 

narasi.152 

Dalam penulisan testis ini penulisan beusaha untuk menjelaskan keadaan 

yang terjadi di SDN I Yukum Jaya. Berkaitan dengan implemenasi kurikulum 

2013 pada pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti. 

 

B. Sumber Data Penelitian 

 

Suharsimi Arikunto menjelaskan, yang dimaksut sumber data adalah 

subjek darimana data data tersebut di peroleh.153
 Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud sumber data adalah dari mana 

peneliti menggali dan mendapatkan informasi berupa data data yang di perlukan 

dalam sebuah penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sumber data yaitu secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, seperti orng tertentu dianggap paling tahu 

apa yang peneliti harapkan.154 Dari pengertian tersebut sumber data dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, dan guru lain yang dianggap dapat memberikan informasi tentang kajian 

penelitian, serta pihak Tata Usaha dan berberapa siswa, yang terkait dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 di SDN I Yukum Jaya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder: 
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1. Data Primer 

Data primer yaitu data-data pokok yang diperoleh berdasarkan 

observasi dan wawancara mengenai implementasi kurikulum 2013 di 

SDN I Yukum Jaya. Data primer ini diperoleh dari pihak-pihak yang 

terlihat secara langsung dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu 

kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan terdepan dalam 

Implementasi Kurikulum 2013, guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budipekerti dan dewan guru dan staf TU. Sedangkan data primer 

yang lain yang digunkan dalam penelitian ini berupa dokumen 

berkaitan dengan kurikulum 2013 seperti peraturan mentri 

pendidikan dan kebudayaan tentang regulasi kurikulum 2013, juknis 

implementasi kurikulum 2013, profil Sekolah Dasar Negeri I Yuku 

Jaya termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendidikan yang di 

miliki SDN I Yukum Jaya.  

 

2. Data Skunder 

Data skunder yaitu data pendukung yang memiliki fungsi 

memperkuat data primer. Diantaranya data skunder dalam penelitian 

ini yaitu dokumentasi, komite sekolah, data masyarakat lingkungan 

sekitar. 

 

C. Metode Pengumpulan Data  

 

Untuk memperoleh data yang sesuai dan diperlikan oleh peneliti, maka 

penulis menggunakan metode trianggulasi data. Trianggulasi data diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan berbagai teknik 

pengumpulan data dari sumber data yang sudah ada. Bila peneliti menggunakan 

teknik trianggulasi data maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data 

sekaligus menguji kreadibilitas data.155 

Dalam penelitian ini, gambaran metode/teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Interview 

Interview atau wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

berukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara atau 

intrumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin menggunakan hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam.156 

Dalam metode interview ini peneliti memperoleh keterangan tentang 

implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI dan Budipekerti. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam imlementasi kurikulum 2013 yang 

menggunakan pendekatan Saintifik dan penilaian Autentik. Adapun 

interview ini dilakukan dengan kepala SDN I Yukum Jaya, guru Pendidikan 

Agama Islam dan Budipekerti dan berberapa siswa. 

 

2. Metode Observasi 

Sutrisno hadi mengatakan bahwa, metode observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.157 Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto dalam pengartian pesikologi, observasi atau yang 

disebut juga adalah pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
158

 Dalam 

penelitin ini, observasi yang dilakuan peneliti adalah observasi terus terang 

dan tersamar. Maksudnya adalah, adakalanya peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data mnyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia 

sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak 

awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu kesempatan 

lain, peneliti juga tidak terusterang atau tersamar dalam observasi, hal ini 
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untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasikan.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga sebagai sumber data yang terlibat 

secara langsung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 

implementasi kurikulum 2013 di SDN I Yukum Jaya. Dengan demikian 

informasi yang disampaikan dalam tesis ini bisa dipastikan valid dan akurat. 

 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan melihat 

sumber-sumber data berupa dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data 

yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk 

melengkapi kelemahan dan kekurangan metode interview dan observasi. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data data tertulis, berupa arsip data 

dan dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Setudi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

peelitian kualitatif.159 Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk 

memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan kegiatan peserta didik, 

guru dan sekolah serta keadan sarana prasarana sekolah dan lain–lain yang 

terkait Kurikulum 2013. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, manipulasi, dan 

peringkasan data untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan peneliti.160 Analisis 

data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis dan 

kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang di 

peroleh, selanjutnya dihubungkan dengan pola hubungan tertentu.161 
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Sedangkan yang di maksud analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam; pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.162 

Untuk menganalisis data yang telah di peroleh melalui interview, observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan 

pertimbangan bahwa penlitian ini berusaha menggambarkan dan mempresentasikan 

data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang Implementasi Kurikulum 

2013 di SDN I Yukum Jaya, khususnya pada pembeajaan PAI dan budi pekerti, 

sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain yang tertarik pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Peneliti berusaha menggambarkan seojektif 

mungkin penelitian ini. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara 

menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran 

nyata terhadap responden. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti 

berasarkan logika matematis, pinsip angka-angka, atau metode statistik.163 Proses 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut; 

a. Pengumpulan data. 

       Dalam proses mengumpulan data yang dilakukan, peneliti menggunakan 

tiga metode secara terpadu yaitu; Pertama, metode interview (wawancara) 

yang ditujukan kepada kepala sekolah dan dewan guru yang lain berkaitan 

dengan prsiapan dan kesiapan dalam sekolah dalam mengimplementasikan 

kurikulum2013. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan secara langsung. Kedua, metode observasi atau pengamatan, 

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung. Selain itu, 

status peneliti yang juga guru membuat data yang diperoleh merupakan data 

yang valid. Ketiga, metode dokumentasi. Dengan metode ini peneliti 

mengumpukan data dengan mencari data atau informasi yang sudah ada atau 

tercatat, berupa arsip, juknis Kurikulum 2013, notulen rapat, profil sekolah, 

dan lain sebagainya.   
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b.   Reduksi data 

         Reduksi data merupakan kegiatan pemulihan, penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, 

sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan obyek penelitian. Reduksi data 

berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir 

penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

mencari kembali data yang diperoleh bila diperluan serta membantu dalam 

memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.164 

 

c. Penyajian Data 

        Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikn 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh informasi 

tentang Implementasi Kurikulum 2013 dan langkah-langkah yang di lakukan 

dalam rangka implementasi tersebut. 

 

d. Penarikan Kesimpulan 

         Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Setelah analisis dilakukan, maka penliti dapat 

mnyimpulkan masalah yang telah ditatakan oleh peneliti. Dari hasil 

pengelolaan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interpretasi 

terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan. 

          Kesimpulan - kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi dimaksudan untuk menghasilkan kesimpulan yang 

benar-benar tepat. Oleh karena itu sebaiknya sebuah kesimpulan ditinjau 

ulang dengan cara menverifikasi kembali data yang telah diperoleh. 

 

          Dalam penarikan kesimpulan peneliti mengaji semua data yang 

dikembangkan menjadi informasi penting dari SDN I Yukum Jaya, sehingga 

kemudian menjadi kesimpulan yang kuat sebagai hasil akhir penelitian. 
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Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan daripada sekedar 

hasil. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga bagian utama yang saling 

berkaitan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisisnya 

menggunakan analisis interaktif dari tiga komponen utama tersebut. Proses 

analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus bersamaan dengan 

pengumpulan data kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. 

          Didalam melakuan analisis data, sebagaimana telah diungkapkan 

sebelumnya bahwa peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan oleh 

Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan ,yaitu; reduksi data (data 

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

verifikasi (conclusion drawing/verification), atau bias disebut dengan model 

analisis interaktif (interactive model of analisis).165 
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