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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu 

suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis denomena, 

perestiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2012: 60). Data diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

evaluasi yang berfungsi mengukur kinerja kurikulum untuk mengotrol pelaksanaan 

kurikulum yang sedang berjalan. 

 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang terjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Hal ini karena suatu penelitian Kualitatif dimulai 

dari suatu yang kosong atau tanpa ada masalah, baik masalah-masalah yang 

bersumber dari penalaran penelitian atau keputusan ilmiah (Moleong, 

2014:62). Penelitian ini dilaksanakan di MTsNegeri Loano Purworejo. 
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3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber data darimana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002: 107). Maka dalam penelitian mengambil beberapa subyek 

penelitian sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah 

Mengetahui bagaimana pengelolaan Kurikulum dalam sekolah tersebut. 

Meliputi peraturan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kebijakan 

Kepala Sekolah kepada setiap Guru matapelajaran. 

b. Waka Kurikulum 

Mengetahui bagaimana penataan Kurikulum di sekolah tersebut. Apakah 

dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 mengalami hambatan dan monitoring 

kepada Guru matapelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Guru  

Dari guru akan mengetahui bagaimana dalam proses belajar mengajar 

terhadap siswa, data-data, dan informasi tentang pencapaian belajar siswa. 

Dan mengetahui bagaimana cara atau metode Guru dalam mengajar. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pemeliti memakai beberapa metode untuk 

mengumpulkan data, diantaranya:  

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum, profil 

sekolah MTs Negeri Loano. Pada khususnya observasi dilakukan untuk 
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mengamati bagaimana Guru dalam menjalankan kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk mengetahui kesesuaian 

kurikulum yang diterapkan pada sekolah tersebut. Serta mengetahui 

kesiapan sekolah dalam melaksanakan Kurikulum 2013, kesiapan kepala 

sekolah dalam mempersiapkan kurikulum 2013. 

b. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara struktur dan tatap muka dengan 

guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, dan siswa. Untuk 

mendapatkan informasi mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada MTs Negeri Loano 

Purworejo.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data 

penelitian berupa RPP, data prestasi siswa, visi misi sekolah, dan hal 

pelengkap lainnya. Dokumentasi juga untuk melengkapi hasil dari data 

sekolah dan sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian pada MTs 

Negeri Loano Purworejo. 

d. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

triangulasi. Triangulasi dalam penguji kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan 

data dan waktu (Sugiono, 2009: 372). 
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5. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman 

wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dokumentasi sebagai 

pengumpulan data berupa RRP, visi dan misi sekolah, dan hal yang berkaitang 

dengan dokumentasi, observasi untuk mengetahui keadaan umum, dan profil 

sekolah MTs Negeri Loano. 

 

a. Konsep kisi-kisi instrumen observasi, wawancara, dokumentasi 

Aspek  Indikator Sumber Data  Teknik  

Pengertian 

kurikulum 

2013 

Pemahaman guru 

tentang kurikulum 

2013 

Kepala Sekolah, 

Guru, dan 

Wakakurikulum 

wawancara 

Komponen 

kurikulum 

Tujuan, Isi struktur 

program, Media 

atau sarana dan 

prasarana, Strategi 

pembelajaran 

, Proses 

pembelajaran,  dan 

Evaluasi atau 

penelitian 

Guru, Kepala 

Sekolah, 

Wakakurikulum 

Wawancara, 

Dokumentasi 

Pelatihan 

Guru 

persiapan, 

pelaksanaan 

pelatihan, evaluasi, 

dan pendampingan 

guru 

Kepala Sekolah, 

Waka kurikulum 

Wawancara, 

Dokumentasi 

Metode 

pembelajaran 

tahap yang dilalui 

yaitu kegiatan 

awal atau 

pembukaan, 

kegiatan inti atau 

pembentukan 

kompetensi dan 

karakter, dan 

kegiatan akhir atau 

penutup 

Guru Wawancara, 

Observasi 
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Pendidikan 

agama 

sebagai upaya 

sadar dan 

terencana dalam 

menyiapkan 

peserta didik untuk 

mengenal, 

memahami, 

menghayati hingga 

mengimani, 

bertaqwa, dan 

berakhlak mulia 

dalam 

mengamalkan 

ajaran agama 

Islam dari sumber 

utamanya kitab 

suci al-Qur’an dan 

Hadis 

Guru wawancara 

Evaluasi 

kurikulum 

keefektifan dan 

efesiensi sistem 

kurikulum, baik 

yang menyangkut 

tentang tujuan, 

isi/materi, strategi, 

media, sumber 

balajar, lingkungan 

maupun sistem 

penilaian itu 

sendiri 

Kepala Sekolah, 

Wakakurikulum, 

dan Guru 

Observasi, dan 

wawancara 

 

Maksud dari intrumen diatas adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

membuat pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

pelaksanaan pengumpulan data tersebut, peneliti mempunyai keterbatasan 

dalam penelitian seperti waktu dan jarak dalam pengumpulan data. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data umumnya diperoleh saat dikumpulkannya data yang 

diperoleh dilapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan catatan 

lapangan. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data 
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dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2009: 336). Untuk 

menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis deskriptif 

yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 

2008:151-246) langkah-langkah menganalisis data dengan tiga langkah sebagai 

berikut:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sehingga 

menjadi lebih fokus sesuai dengan obyek penelitian. Reduksi data berlangsung 

selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam 

skripsi ini merupakan penggambaran seluruh informasi tentang bagaimana 

pelaksanaan Kurikulum 2013 pada MTs Negeri Loano Purworejo. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang 

utuh. Setelah analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan masalah 

yang ditetapkan oleh peneliti. Dari hasil pengolahan dan penganalisian data ini 

kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh 

peneliti sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. 

 


