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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif  yaitu 

pendekatan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka

dalam menguji kebenaran datanya.1 Oleh karena itu masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau

berganti setelah peneliti berada di lapangan.2 Metode ini mencoba meneliti

suatu kelompok manusia atau objek, suatu sistem pemikiran atau suatu

peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian kualitatif lebih menggambarkan cara  hidup subjek

penelitian sesuai dengan persepsi, pemahaman, dan interpretasi mereka

sendiri sehingga penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata

dan gambar yang berasal dari naskah, hasil wawancara, catatan lapangan,

dokumen pribadi atau resmi. 3 Untuk itu penelitian kualitatif senantiasa

berhubungan dengan subjeknya langsung guna mencari informasi yang

diharapkan.

Jenis penelitian ini  adalah penelitian lapangan (field research),yaitu 

penelitian yang bertujuan melakukan studi mendalam mengenai suatu unit

sosial, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik 

                                                          
1.  Lexy J Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

hlm. 2
2.  Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 283
3 . Jazuli, 2001,  Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Negeri Semarang Press,

Semarang, hlm. 18
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dan  lengkap mengenai unit sosial tersebut.4 Penelitian lapangan ini dilakukan

di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, melalui

pengamatan partisipatif dengan tujuan menggambarkan adanya dan

mengungkap bagaimana proses pengembangan kurikulum PAI dan muatan

lokal pada lembaga pendidikan tersebut serta bagaimana peran LP Ma’arif

NU Cabang Kudus dalam proses pengembangan kurikulum PAI dan muatan

lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 

2019.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen

kunci.

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada

angka.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada 

produk atau out come.

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang

teramati).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus, dikarenakan  lokasi tersebut merupakan lokasi

                                                          
4. Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.
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pengamatan yang berkaitan tentang Peran LP Maarif NU Cabang Kudus

dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan   penelitian atau  yang

menjadi titik perhatian  suatu  penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi

subjek penelitian adalah MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo

Kudus.

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu pengembangan

kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo kudus Tahun 

pelajaran 2018/2019

D. Sumber Penelitian

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh.5 Sumber data 

merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian karena sumber data

merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.Sumber

data yang  dapat dipakai ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada 

peneliti.Sumber data pertama atau data primer dalam penelitian ini

adalah Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,

Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ketua LP Ma’arif NU Kudus, Guru,

                                                          
5. Suharsimi Arikunto,1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,

Jakarta, hlm. 102
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serta pihak-pihak terkait pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen.Data sekunder atau data tangan kedua biasanya terwujud data

dokumentasi atau data yang telah tersedia. Data tersebut bisa berupa  

dokumen  madrasah, notulen terkait rapat pengembangan kurikulum serta

transkip ataupun buku yang tersimpan dan berkaitan dengan Peran LP

Maarif NU Cabang Kudus dalam pengembangan kurikulum di MTs NU

Raudatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Cara peneliti mengumpulkan data menentukan berhasil tidaknya

suatu penelitian  karena  pengumpulan  data  dalam  penelitian  

bertujuan  untuk mendapatkan keterangan serta informasi yang dipercaya.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha

mengungkapkan kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan

tuntas.Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar

untuk memperoleh data yang diperlukan.Dari uraian diatas dapat

dipahami bahwa pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu 

penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian antara lain:
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1. Metode Observasi

Menurut Sukmadinata; observasi adalah"Suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung."6 Dalam penelitian ini menggunakan

observasi partisipatif yang digunakan untuk memperoleh data yang terdiri

dari place (tempat), actor (pelaku), dan activities (kegiatan). 7 Peneliti 

dalam melakukan penelitian menggunakan observasi partisipasi pasif

(passive participant). Partisipasi pasif artinya peneliti datang di tempat

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan

tersebut.

Metode observasi jugadigunakan untuk memperoleh data

kelembagaan dan segala yang ada didalamnya meliputi struktur

kurikulum, implementasi kurikulum, model pengembangan kurikulum,

serta orang-orang yang terlibat dalam  organisasi   tersebut  beserta  

kegiatan  yang  dilakukan.  Pedoman observasi perlu disertakan untuk

merinci item-item yang akan diamati.

Dalam observasi tersebut peneliti mencoba menggali data  

mengenai kondisi lingkungan MTs NU Raudatut Tholibin Sidomulyo 

Jekulo Kudus baik kondisi fisik maupun non fisik dan data-data lain yang

dianggap penting dan relevan dalam penelitian ini.Peneliti mengamati

tentang komponen kurikulum,struktur kurikulum, implementasi kurikulum 

di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta model dan

                                                          
6 . Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja

Rosdakarya, hlm. 220
7 .  Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,Alfabeta, Bandung, hlm. 229
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tahapan pengembangan kurikulum PAI dan muatan lokal di MTs tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancaraadalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.Dengan 

kata lain, bahwa interview/wawancara yang dimaksudkan  untuk 

merekam data-data tertulis yang berfungsi sebagai data sangat penting 

untuk bahan analisis. Wawancara ini dilakukan terhadap

narasumber/informan yang bersangkutan dengan penelitian.

Wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara semi

terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan

berupa topik- topik pembicaraan yang mengacu kepada tema sentral dalam

penggalian data yang berhubungan dengan manajemen kurikulum PAI.8

Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, walaupun pada situasi

tertentu peneliti dapat berimprovisasi disesuaikan dengan keadaan

responden yang terdiri atas kepala sekolah, para guru, murid dan

stakeholder.

Agar terwujud wawancara yang lancar dan berhasil maka penulis 

berusaha menjalin hubungan akrab dengan subjek penelitian jauh sebelum 

penelitian lapangan dilakukan. Wawancara dilakukan di samping dibantu 

alat-alat   tulis,   penulis   juga   menggunakan   alat   perekam,   

sehingga memudahkan dalam mengingat dan mengulang-ulang data yang

digali.

                                                          
8. Haris Herdiansyah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,

Salemba Humanika,Jakarta, hlm. 123-124
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Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data

yang berhubungan dengan struktur kurikulum, model pengembangan 

kurikulum yang digunakan, tahapan pengembangan kurikulum yang

dilaksanakan, serta peran   LP  Ma’arif NU   cabang Kudus terhadap 

proses pengembangan kurikulum tersebut.

Narasumber wawancara dalam penelitian ini meliputi Kepala MTs

NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wakil Kepala Bidang

Kurikulum MTs NU Raudla tu t  Tho l ib in  S idomul yo  j eku lo  

Kudus, Ketua LP Maarif NU cabang Kudus, guru mapel umum, guru

mapel PAI, serta guru muatan lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Jekulo Kudus.

3. MetodeDokumentasi

Menurut Sukmadinata studi dokumentasi adalah merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis

dokumen. Dokumen,  menurut  Moleong:  sangat  penting   dan  

bermanfaat  dalam penelitian, karena dapat berfungsi untuk menguji,

menafsirkan, dan membuat satu ramalan. Ia menjadi bahan yang kaya, 

stabil, alamiah, kontekstual, murah, dan dapat sebagai bukti bagi satu

penelitian.Metode dokumentasi adalah mencari data   mengenai hal-hal

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat dan sebagainya. 9 Peneliti mengumpulkan berbagai data

                                                          
9. Ibnu Hadjar, 1996, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181
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tertulis dari informan secara cermat yang dianggap mendukung,  

melengkapi, dan memperkaya data penelitian yang diperoleh melalui

wawancara dan observasi.

Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian seperti dokumen daftar hadir rapat tim 

pengembang  kurikulum,  notulen  rapat  tim  pengembangan  

kurikulum, dokumen kurikulum madrasah ,struktur kurikulum yang

berlaku di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,  serta  

dokumen  LP  Maarif  NU  cabang  Kudus  terkait pengembangan

kurikulum.

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan

data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan pada derajat

kepercayaan (kredibilitas). Derajat  kepercayaan ini berfungsi untuk:

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan

ganda yang sedang diteliti.10

Berbagai  cara  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi  kriteria  

derajat kepercayaan (kredibilitas) antara lain:

a. Memperpanjang masa observasi: harus cukup waktu untuk betul-betul 

mengenal  suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan 

orang- orang di sana, mengenal kebudayaan lingkungan dan mengecek

                                                          
10. Lexy J Moleong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,

hlm. 324
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kebenaran informasi.

b. Pengamatan yang terus-menerus: dengan pengamatan yang terus-menerus 

dapat memperhatikan sesuatu secara lebih cermat.

c. Triangulasi data; atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu 

penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi 

metode:  jika informasi atau data yang  berasal dari hasil wawancara 

misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. Selain itu juga 

triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada 

responden yang berbeda atau antararesponden dan dokumentasi. 11

Untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi metode

pengumpulan data yaitu dengan cara menggunakan beberapa cara

pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi.
12

d. Membicarakan dengan orang lain: diskusi dilakukan dengan orang  

yang sebaya dengan peneliti,  menghindari yang senior agar  tidak 

terpengaruh otoritasnya, dan menghindari junior karena orang seperti ini

enggan memberikan kritik. Orang itu hendaknya tidak terlibat dalam

penelitian agar pandangannya lebih netral.

e. Menganalisis kasus negatif: kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai 

dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Selama masih ada kasus-

kasus demikian, penelitian harus dilanjutkan  sampai kasus ini tuntas 

                                                          
11 . Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : Universitas Muhammadiyah

Malang, hlm.83
12 . Burhan Bungin, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

hlm. 105
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tercakup dalam kesimpulan yang diambil.

f. Menggunakan bahan referensi:sebagai bahan referensi untuk meningkatkan 

kepercayaan akan kebenaran data, dapat digunakan hasil rekaman atau

video atau dokumentasi.

g. Mengadakan member check: Salah satu cara yang sangat penting 

melakukan member check dengan cara pada akhir wawancara kita ulangi

dalam garis besarnya, berdasarkan catatan kita dengan maksud

memperbaiki kekeliruan atau menambah apa yang masih kurang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

cacatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan

pemahaman peneliti tentang fokus yang diteliti dan menyajikannya

sebagai temuan bagi orang lain.
13

Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan

setelah selesai kegiatan pengumpulan data dalam periode tertentu.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam analisis data

antara lain:
14

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dan juga foto-foto

kegiatan.

                                                          
13. Noeng Muhajir, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

hal. 142
14. Sarimuda Nasution,1988, Metode Penelititan Naturalistik Kualitatif, Jemmars, Bandung, 

hlm. 129.
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2. Reduction Data (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya,

serta membuang yang tidak perlu.

3. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Yang paling

penting untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan

teks yang bersifat naratif.  Penyajian data dilakukan dengan menyusun

sejumlah informasi yang sudah didapatkan untuk memudahkan dalam

penarikan kesimpulan. Dengan membuat penyajian data, akan

mempermudah peneliti dalam menyederhanakan informasi yang

kompleks ke dalam suatu bentuk kesatuan dan memaparkan hasil

penelitian supaya lebih mudah dipahami.

4. Conclution Drawing/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas.Data dirangkum dan diringkaskan dengan cara yang

sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat keseluruhan

proses kegiatan penelitian. Analisis kualitatif ini peneliti gunakan untuk

menganalisis tentang Peran LP Maarif NU Cabang Kudus dalam proses

pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo 
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Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian, diantaranya fokus permasalahan dan objek penelitian.

Selanjutnya peneliti mengajukan judul dan proposal tesis sesuai dengan

apa yang akan diteliti. Setelah proposal penelitian disetujui maka

penelitian melakukan pra penelitian sebagai upaya menggali gambaran

awal  dari subjek dan lokasi penelitian.

2. Perizinan Penelitian

Perizinan penelitian bertujuan agar peneliti dengan mudah 

melakukan penelitian sesuai dengan objek serta subjek penelitian.

3. Penelitian

Tahap ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan.  

Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang

telah disusun untuk memecahkan fokus masalah.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini, data yang diperlukan ketika melakukan penelitian,  

diolah sesuai susunan kebutuhan penelitian dari informasi yang telah

dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan analisis data untuk mencari

kebenaran dalam menjawab fokus masalah.

5. Penyusunan Laporan

Tahap ini peneliti menggabungkan seluruh bagian/bab penelitian

yang telah ditulis, untuk dipertanggung jawabkan peneliti dalam

sebuah sidang ujian tesis.
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BAB III

METODE PENELITIAN



A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif   yaitu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka dalam menguji kebenaran datanya.[footnoteRef:1] Oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.[footnoteRef:2] Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. [1: .  Lexy J Moleong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 2]  [2: .  Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 283] 


Penelitian kualitatif lebih menggambarkan cara  hidup subjek penelitian sesuai dengan persepsi, pemahaman, dan interpretasi mereka sendiri sehingga penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan gambar yang berasal dari naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi.[footnoteRef:3]Untuk itu penelitian kualitatif senantiasa berhubungan dengan subjeknya langsung guna mencari informasi yang diharapkan. [3: . Jazuli, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Negeri Semarang Press, Semarang, hlm. 18] 


Jenis penelitian ini   adalah penelitian lapangan (field research),yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi mendalam mengenai suatu unit sosial, sehingga menghasilkan gambaran  yang terorganisir dengan baik  dan  lengkap mengenai unit sosial tersebut.[footnoteRef:4] Penelitian lapangan ini dilakukan di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, melalui pengamatan partisipatif dengan tujuan menggambarkan adanya dan mengungkap bagaimana proses pengembangan kurikulum PAI dan muatan lokal pada lembaga pendidikan tersebut serta bagaimana peran LP Ma’arif NU Cabang Kudus dalam proses pengembangan kurikulum PAI dan muatan lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019. [4: . Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.
] 
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Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah:

1.  Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.

2.  Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

3.  Penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  proses  dari pada  produk  atau out come.

4.  Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

5.  Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

B.  Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  MTs  NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo   Kudus,  dikarenakan  lokasi tersebut merupakan lokasi pengamatan yang berkaitan tentang Peran LP Maarif NU Cabang Kudus dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019.

C.  Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek  penelitian  adalah objek yang dijadikan   penelitian  atau   yang menjadi titik perhatian   suatu   penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo kudus Tahun pelajaran 2018/2019

D.  Sumber Penelitian

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh.[footnoteRef:5] Sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian karena sumber data merupakan sumber informasi  yang  dibutuhkan dalam  penelitian.Sumber data  yang  dapat dipakai ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. [5: . Suharsimi Arikunto,1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102
] 


1. Data Primer

Data primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti.Sumber data pertama atau data primer dalam penelitian ini adalah Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ketua LP Ma’arif NU Kudus, Guru, serta pihak-pihak terkait pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.Data sekunder atau data tangan kedua biasanya terwujud data dokumentasi atau data  yang  telah  tersedia.  Data  tersebut  bisa  berupa  dokumen  madrasah, notulen terkait rapat pengembangan kurikulum serta transkip ataupun buku yang tersimpan dan berkaitan dengan Peran LP Maarif NU Cabang Kudus dalam pengembangan kurikulum di MTs NU Raudatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus.

Cara peneliti mengumpulkan data menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian   karena   pengumpulan   data   dalam   penelitian   bertujuan   untuk mendapatkan keterangan serta informasi yang dipercaya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas.Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian.

E.  Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian antara lain:



1. Metode Observasi

Menurut Sukmadinata; observasi adalah"Suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung."[footnoteRef:6] Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang digunakan untuk memperoleh data yang terdiri dari place (tempat), actor (pelaku), dan activities (kegiatan).[footnoteRef:7] Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan observasi partisipasi pasif (passive participant). Partisipasi pasif artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. [6: . Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 220]  [7:  .  Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,Alfabeta, Bandung, hlm. 229
] 


Metode observasi jugadigunakan untuk memperoleh data kelembagaan dan segala yang ada didalamnya meliputi struktur kurikulum, implementasi kurikulum, model pengembangan kurikulum, serta orang-orang yang terlibat dalam   organisasi   tersebut   beserta   kegiatan   yang   dilakukan.   Pedoman observasi perlu disertakan untuk merinci item-item yang akan diamati. 

Dalam observasi tersebut peneliti mencoba menggali data   mengenai kondisi lingkungan MTs NU Raudatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus baik kondisi fisik maupun non fisik dan data-data lain yang dianggap penting dan relevan dalam penelitian ini.Peneliti mengamati tentang komponen kurikulum,struktur kurikulum, implementasi kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta model dan tahapan pengembangan kurikulum PAI dan muatan lokal di MTs tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancaraadalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.Dengan kata lain, bahwa interview/wawancara  yang  dimaksudkan  untuk  merekam  data-data  tertulis yang berfungsi sebagai data sangat penting untuk bahan analisis. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber/informan yang bersangkutan dengan penelitian.

Wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan berupa topik- topik pembicaraan yang mengacu kepada tema sentral dalam penggalian data yang berhubungan dengan manajemen kurikulum PAI.[footnoteRef:8] Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, walaupun pada situasi tertentu peneliti dapat berimprovisasi disesuaikan dengan keadaan responden yang terdiri atas kepala sekolah, para guru, murid dan stakeholder. [8: . Haris Herdiansyah, 2010, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial, Salemba Humanika,Jakarta, hlm. 123-124
] 


Agar terwujud wawancara yang lancar dan berhasil maka penulis berusaha menjalin hubungan akrab dengan subjek penelitian jauh sebelum penelitian lapangan dilakukan. Wawancara dilakukan di samping dibantu alat-alat    tulis,    penulis    juga    menggunakan    alat    perekam,    sehingga memudahkan dalam mengingat dan mengulang-ulang data yang digali.



Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan struktur kurikulum, model pengembangan kurikulum yang digunakan, tahapan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan, serta peran   LP   Ma’arif  NU   cabang  Kudus  terhadap  proses  pengembangan kurikulum tersebut.

Narasumber wawancara dalam penelitian ini meliputi Kepala MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus, Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo jekulo Kudus, Ketua LP Maarif NU cabang Kudus, guru mapel umum, guru mapel PAI, serta guru muatan lokal di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo  Kudus.

3. MetodeDokumentasi

Menurut Sukmadinata studi dokumentasi adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen. Dokumen,   menurut   Moleong:   sangat   penting   dan   bermanfaat   dalam penelitian, karena dapat berfungsi untuk menguji, menafsirkan, dan membuat satu  ramalan.  Ia  menjadi  bahan  yang  kaya,  stabil,  alamiah,  kontekstual, murah, dan dapat sebagai bukti bagi satu penelitian.Metode dokumentasi adalah mencari data   mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.[footnoteRef:9]Peneliti mengumpulkan berbagai data tertulis dari informan secara cermat yang dianggap  mendukung,  melengkapi,  dan  memperkaya data  penelitian  yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. [9: . Ibnu Hadjar, 1996, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181
] 


Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen daftar hadir rapat tim pengembang   kurikulum,   notulen   rapat   tim   pengembangan   kurikulum, dokumen kurikulum madrasah ,struktur kurikulum yang berlaku di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus,   serta   dokumen   LP   Maarif   NU   cabang   Kudus   terkait pengembangan kurikulum.

F.  Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan pada derajat kepercayaan (kredibilitas). Derajat  kepercayaan ini  berfungsi untuk: melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.[footnoteRef:10] [10: . Lexy J Moleong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 324] 


Berbagai   cara   dapat   dilakukan   untuk   memenuhi   kriteria   derajat kepercayaan (kredibilitas) antara lain:

a. Memperpanjang masa observasi: harus cukup waktu untuk betul-betul mengenal  suatu  lingkungan,  mengadakan  hubungan  baik  dengan  orang- orang di sana, mengenal kebudayaan lingkungan dan mengecek kebenaran informasi.

b. Pengamatan yang terus-menerus: dengan pengamatan yang terus-menerus dapat memperhatikan sesuatu secara lebih cermat.

c. Triangulasi  data;  atau  informasi  yang  telah  dikumpulkan  dalam  suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi metode:  jika  informasi  atau  data  yang  berasal  dari  hasil  wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. Selain itu juga triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antararesponden dan dokumentasi.[footnoteRef:11] Untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi metode pengumpulan data yaitu dengan cara menggunakan beberapa cara pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[footnoteRef:12] [11: . Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.83 ]  [12:  .  Burhan Bungin, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 105

] 


d. Membicarakan dengan orang lain:  diskusi dilakukan dengan orang  yang sebaya dengan peneliti,  menghindari yang senior agar  tidak  terpengaruh otoritasnya, dan menghindari junior karena orang seperti ini enggan memberikan kritik. Orang itu hendaknya tidak terlibat dalam penelitian agar pandangannya lebih netral.

e. Menganalisis kasus negatif: kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Selama masih ada kasus-kasus demikian,  penelitian  harus  dilanjutkan  sampai  kasus  ini  tuntas  tercakup dalam kesimpulan yang diambil.

f. Menggunakan bahan referensi:sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, dapat digunakan hasil rekaman atau video atau dokumentasi.

g. Mengadakan member check: Salah satu cara yang sangat penting melakukan member check dengan cara pada akhir wawancara kita ulangi dalam garis besarnya, berdasarkan catatan kita dengan maksud memperbaiki kekeliruan atau menambah apa yang masih kurang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis cacatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang  fokus  yang  diteliti  dan  menyajikannya sebagai  temuan  bagi orang lain.[footnoteRef:13]Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai kegiatan pengumpulan data dalam periode tertentu.  [13: . Noeng  Muhajir, 2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,  hal. 142] 


Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam analisis data antara lain:[footnoteRef:14] [14: . Sarimuda Nasution,1988, Metode Penelititan Naturalistik Kualitatif, Jemmars, Bandung, hlm. 129.
] 


1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, observasi, maupun dokumentasi, dan juga foto-foto kegiatan.



2.  Reduction Data (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.

3.  Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Yang paling penting untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  Penyajian data dilakukan dengan menyusun sejumlah informasi yang sudah didapatkan untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan membuat penyajian data, akan mempermudah peneliti dalam menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk kesatuan dan memaparkan hasil penelitian supaya lebih mudah dipahami.

4.  Conclution Drawing/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.Data dirangkum dan diringkaskan dengan cara yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat keseluruhan proses kegiatan penelitian. Analisis kualitatif ini peneliti gunakan untuk menganalisis tentang Peran LP Maarif NU Cabang Kudus dalam proses pengembangan kurikulum di MTs NU Raudlatut Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus Tahun 2018 / 2019

H. Tahapan-Tahapan Penelitian	

1.  Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya fokus permasalahan dan objek penelitian. Selanjutnya peneliti mengajukan judul dan proposal tesis sesuai dengan apa yang akan diteliti. Setelah proposal penelitian disetujui maka penelitian melakukan pra penelitian sebagai upaya menggali gambaran awal  dari subjek dan lokasi penelitian.

2.  Perizinan Penelitian

Perizinan penelitian bertujuan agar peneliti dengan mudah melakukan penelitian sesuai dengan objek serta subjek penelitian.

3.  Penelitian

Tahap  ini  merupakan  inti  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun untuk memecahkan fokus masalah.

4.  Pengolahan dan Analisis Data

Tahap  ini,  data  yang  diperlukan ketika  melakukan penelitian,  diolah sesuai susunan kebutuhan penelitian dari informasi yang telah dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan analisis data untuk mencari kebenaran dalam menjawab fokus masalah.

5.  Penyusunan Laporan

Tahap ini peneliti menggabungkan seluruh bagian/bab penelitian yang telah  ditulis, untuk dipertanggung jawabkan peneliti dalam sebuah sidang ujian tesis.
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