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 BAB III   

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif.   

karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitas data bukan 

kuantitatif. Terdapat beberapa pendapat tentang definisi penelitian 

kualitatif di antaranya:  

Menurut  Kirk dan Miller (1986:9) istilah penelitian kualitatif, pada 

mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan 

dengan pengamatan kuantitatif. Dalam perkembangannya ada sejumlah 

nama yang digunakan para ahli tentang metodologi penelitian kualitatif 

seperti: interpretative grounded research, ethonomethodologi, paradigm 

naturalistic, interaksi simbolik, semiotic, heruristic, hermeneutic atau 

holistic, yang semuanya tercakup dalam klasifikasi metodologi penelitian 

postpositivisme fenomenologik interpretative.   

Beliau juga menyatakan penelitian  kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 
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Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode  alamiah. (Nazir, 2003:111). 

Bogdan dan Taylor (1975:5), memberikan definisi metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. 

Berdasarkan beragam istilah maupun makna kualitatif, istilah 

penelitian kualitatif setidak-tidaknya memiliki dua makna, yakni makna 

dari aspek filosofi dan makna dari aspek desain penelitian. 

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman 

(understanding) hubungan kompleks dimana semua yang ada dan 

mencoba membangun pemahaman yang tegas kepada pembaca melalui 

deskripsi. ( Moleong, 2007:3) 

Bogdan dan Biklen menyatakan, terdapat lima karakteristik 

penelitian kualitatif:  

Pertama, bersifat setting alami (naturalistic), karena 

menggambarkan berbagai konteks langsung dan senyatanya (gesture from 

its conteks).  

Kedua, adalah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan 

berada pada seting penelitian, sehingga data yang dihasilkan bersifat utuh 

(anecdotal) dan deskriptif.  

Ketiga, aktivitas penelitian lebih memperhatikan proses (concern 

with process) tidak semata-mata pada hasil.  
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Keempat, data penelitian bersifat induktif, bahwa hasil deskriptif 

atas temuan-temuan secara menyeluruh dan utuh yang bersifat persamaan-

persamaan atau perbedaan-perbedaan digunakan untuk membangun suatu 

teori baru secara induktif, di dalam penelitian ini tentang basis nilai-nilai 

lingkungan alam. 

 Kelima, esensi penelitian kualitatif adalah bermakna (meaning).  

Oleh karena itu, peneliti melakukan telaah secara mendalam dan 

alamiah untuk mendapatkan informasi secara utuh terhadap fenomena 

serta interpretasinya meliputi segenap cara pandang, cara berpikir, cara 

mengorganisir perilaku, bertindak dan serangkaian alat atau prasarana 

yang digunakan di dalam memperoleh nilai-nilai lingkungan alam bagi 

segenap para pengelola sekolah (kepala sekolah, guru, pelaksana dan 

pembantu pelaksana dll) (Bogdan & Biklen, 1998:4-7). 

2. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. 

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan data penelitian yang 

dibutuhkan, yaitu berupa data laten. Artinya, data penelitian nampak di 

permukaan dalam setiap kasus berupa pendapat-pendapat tentang Pendidikan 

Agama Islam formal, mengapa melaksanakan kurikulum formal? dan 

mengapa menolaknya?, dan bagaimana implementasi  pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren?, bagi yang menolak 

kurikulum formal. Peneliti kemudian memahami essensial being dibalik 

fenomena yang terjadi. Fenomena inilah yang diamati dan dikaji dalam 

penelitian ini, dengan rancangan penelitian sebagai berikut: 
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1. Orientasi awal. Peneliti menjajaki dan menentukan latar penelitian serta 

subyek penelitian yang terkait dengan kurikulum pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam formal di Pondok Pesantren, peneliti memilih tiga Pondok 

Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Madinah Boyolali, Imam Bukhori 

Surakarta dan Ihyaussunah Yogyakarta. 

2. Eksplorasi data. Peneliti melakukan pencarian data, mulai data awal pada 

tahapan pre research maupun data primer dalam tahapan penelitian. Peneliti 

mengumpulkan data menggunakan berbagai teknik yang telah ditentukan serta 

mengeksplorasi data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan adalah 

data tentang penolakan atau penerimaan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

formal  di Pondok Pesantren. 

3. Memastikan kredibilitas dan konformabilitas data. Tahapan ini dilakukan 

setelah peneliti mengumpulkan data dan akan menyimpulkan temuan-temuan 

penelitian yang didapatkan selama penelitian. Peneliti menggunakan teknik 

triangulasi data dalam proses ini. 

4. Mengidentifikasi subtansi  kurikulum Pendidikan Agama Islam formal yang 

diterapkan di Pondok Pesantren, kemudian peneliti melakukan analisis 

terhadap manhaj salaf, bahwasanya hal tersebut berseberangan atau tidak  

denganya. 

5. Melakukan focus group discussion (FGD) dengan subjek penelitian untuk 

menelaah dan memaknai temuan penelitian menurut pemahaman kelompok, 

dalam hal ini subyek penelitian. Setelah mengumpulkan dan menganalisis 

data, peneliti menyodorkan draft laporan kepada subyek penelitian untuk 

didiskusikan secara kelompok. Peneliti melakukan  FGD di setiap pondok 
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yang menjadi subyek penelitian. Dalam FGD tersebut peneliti melakukan 

sharing temuan penelitian, serta mendapatkan masukan untuk memaknai data-

data yang telah dikumpulkan. Langkah ini sesuai pandangan Burhan Bungin 

yang mengatakan, hasil FGD akan memaparkan makna-makna abstrak yang 

terkandung di dalam masalah penelitian dengan menghubungkan kategorisasi 

sesuai fokus penelitian (Bungin, 2007: 140). 

6. Pada tahap akhir, peneliti melakukan finalisasi, yang meliputi tahap penarikan 

simpulan, menemukan proposisi, melihat implikasi teoritis, mengidentifikasi 

keterbatasan studi, serta menyusun laporan penelitian secara utuh. Pada tahap 

akhir ini peneliti juga melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi serta 

menguji transferabilitas hasil penelitian, (Ahmadi, 2005: 39-40). 

                  Dalam konsep lain, ini disebut penelitian kasus komparatif, yaitu 

dengan membandingkan unit kasus berbeda untuk dianalisa secara bersama. 

Kasus yang berbeda dalam penelitian ini difokuskan pada  pembelajaran 

pendidikan agama Islam formal pada Pondok Pesantren di lembaga pendidikan 

yang berbeda, baik dari sisi lokasi maupun pengelolaannya. 

Studi fenomenologi termasuk penelitian kualitatif yang menuntut 

pendekatan secara holistik. Karakteristik penelitian studi fenomenologi adalah 

mendudukkan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat 

obyeknya dalam satu konteks natural-komprehensif bukan parsial (Muhadjir, 

1996: 13).  

Studi fenomenologi juga mengarah pada generalisasi naturalistic, terutama 

dari sisi proses. Generalisasi naturalistic dalam penelitian ini tidak disamakan 
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dengan generalisasi dalam penelitian kuantitatif, yang hasil generalisasinya dapat 

digunakan dalam menilai masalah yang sama di lokasi yang berbeda. 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau 

membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti 

berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan, dalam hal ini  

pembelajaran Pendidikan Agama Islam formal di Pondok Pesantren.  

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa situasi, 

peristiwa, orang, interaksi, perilaku, yang diambil dari pengalaman,  sikap,  

kepercayaan,  dan pemikiran dan cerita. Semua itu diambil dari dokumen, 

korespondensi, rekaman, sejarah tentang peristiwa. (Isadore Newman and Carolyn 

R. Benz,1998).  

Penelitian ini menggunakan studi interpretatif dimana peneliti berupaya 

untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena dengan 

menginterpretasi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kelompok. (David E. 

Mc Nabb, 2004).   

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi 

pengetahuan (sociology of knowledge), karena dengan pendekatan ini akan 

bermanfaat untuk mengungkap faktor-faktor sosial yang ikut membentuk 

pemahaman dan sikap seseorang. Sosiologi pengetahuan, sebagaimana pandangan 

Karl Mannheim, memandang bahwa antara pengetahuan dan eksistensi sangat 

berhubungan. Dalam hal ini ia mengaitkan sosiologi pengetahuan dengan ideologi 

dan utopia. Ideologi merupakan proyeksi masa depan yang didasarkan pada sistem 

yang berlaku sedang utopia adalah ramalan masa depan yang didasarkan pada 

sistem lain. Karena itu semua keinginan yang tidak didasarkan pada realitas yang 
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ada dianggap utopis. Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak dapat 

dilepaskan dari eksistensinya. (Karl Mannhin,1991). 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini berparadigma post positivistic yang biasa meneliti 

ilmu-ilmu humaniora (Tobroni, 2014).  

Dalam penelitian ini  peneliti berbaur (immersed) dengan situasi yang 

diteliti. Peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiki kesiapan 

penuh untuk memahami situasi, peneliti sekaligus sebagai instrument. Penelitian 

kualitatif disebut juga penelitian subjektif (disciplined subjectivity) atau penelitian 

reflektif (reflexivity), peneliti melakukan pengujian sendiri secara kritis (critical 

self examination) selama proses penelitian. 

 
B. Lokasi  dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta untuk Pondok Pesantren al 

Madinah dan Imam al Bukhori, serta di Yogyakarta untuk Pondok Pesantren 

Ihyausunah. Pondok-pondok tersebut bernotabe Salafi. 

Pemilihan  subyek  penelitian ini disesuaikan dengan focus penelitian, 

yaitu penerimaan dan penolakan terhadap Kurikulum PAI formal. Subyek  

penelitian ini adalah pengelola pondok pesantren yang terdiri dari: kepala 

Pondok, wali santri, para ustadh, santri, karyawan, instansi dan lembaga yang 

terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren. 

Penentuan subyek penelitian dikembangkan dengan menggunakan prinsip 

snowball sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan 

pemahaman seseorang tentang masalah yang diteliti. Kalau informan yang 

dituju kurang memahami masalah, maka peneliti berpindah pada informan lain 
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sampai ditemukan data yang mendukung penelitian secara lengkap. Dalam 

istilah lain, peneliti menggunakan teknik pusposive sampling dalam 

mengambil data dari subyek penelitian yang disesuaikan fokus penelitian. 

Dengan teknik ini, peneliti dapat menggali data penelitian dari informan yang 

benar-benar mengetahui masalah dan fokus penelitian. 

 

C. Sumber Data (Informan) 

Sumber  data yang telah diklasifikasikan, baik dari  informasi  

pimpinan, guru-guru,  karyawan, wali santri, santri,  atau dokumen dokumen 

resmi yang dikeluarkan oleh tiga pondok pesantren tersebut antara lain: 

AD/ART pondok, majalah salafy, buletin, dan buku-buku. Ceramah-ceramah, 

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: Memilih dan mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema 

pembahasan dalam sub bab yang telah ditentukan. Mendeskripsikan data-data 

itu sesuai dengan kerangka pembahasan. Dalam hal ini, teknik analisa data 

yang digunakan dalam penelitian adalah model  deskriptif-eksploratif dengan 

melibatkan tiga komponen analisis yaitu: (a) reduksi data (data reduction), 

(b) penyajian data (data display), dan (c) penarikan data (verification atau 

conclusion drawing) Ketiga komponen analisis ini mempunyai sifat interaktif 

dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas 

dan datanya sampai jenuh (Sugiyono, 2010). 

Jenis data dalam penelitian ini lebih banyak berisi data kualitatif. Data 

kualitatif berisi pernyataan, ucapan, dan tindakan subyek penelitian yang 

terekam peneliti melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. 

Sebagian data ada yang bersifat kuantitatif, meliputi jumlah siswa, jumlah 
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guru, jumlah kelas, serta data kuantitatif lain. Tetapi data ini menjadi data 

seknder yang tidak menjadi fokus pada tahap analisis data. Secara lebih rinci 

data penelitian dikelompokkan menjadi: 

a. Data primer, data primer bersumber dari kata-kata dan tindakan siswa, 

guru, kepala sekolah, Pengawas Pendidikan Agama Islam, wali murid, 

pejabat Kantor Kementerian Agama, dan pengelola lembaga mengenai 

apa kurikulum pendidikan agama Islam yang diimplementasikan di 

Pondok Pesantren, mengapa menggunakan kurikulum tersebut, serta 

bagaimana tanggapan dan sikap pengelola terhadap kurikulum  tersebut 

jika di terapkan di Pondok Pesantren. 

b. Data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari buku-

buku tentang pendidikan agama Islam, jurnal, intenet, serta dokumen 

resmi dari pemerintah dan pihak sekolah yang terkait dengan pendidikan 

keaagama Islam di Pondok Pesantren. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan 

langsung dan partisipan:  yaitu peneliti mengamati secara langsung dan 

terlibat dengan aktivitas obyek untuk mengetahui fenomena yang relevan 

dengan masalah dan tujuan penelitian,  dengan pengungkapan yang sistematis 

untuk menguji hipotesis. Metode pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam atau deepth interview. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk 

menambah bukti dan sumber-sumber penelitian, yang dapat berfungsi untuk 

verifikasi nama-nama dan judul yang diperoleh dalam wawancara, menambah 



166 
 

rincian spesifik guna mendukung informasi dan sumber-sumber lainnya serta 

membuat infrensi dari dokumen-dokumen tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Observasi. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

pelaksanaan PAI di subyek penelitian. Teknik observasi juga digunakan 

ntuk melihat proses pembelajaran yang meliputi suasana pondok 

pesantren, partisipasi dan kegiatan santri terkait mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. Selain itu, observasi juga difokuskan pada suasana, kegiatan 

keagamaan, suasana saat guru mengajar, model pembelajaran yang 

diimplementasikan, keaktifan guru dan santri, serta keadaan sarana dan 

prasarana. 

2. Wawancara. Teknik ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang pemikiran, respon, serta tanggapan informan untuk 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di pesantren, di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Ahmadi, 2005: 39-

40).  Secara operasional, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian mengenai 

pemahaman tentang kebijakan PAI di sekolah, model pembelajaran PAI 

yang relevan diimplementasikan di pesantren ,mengapa pesantren 

menggunakan model pembelajaran PAI tersebut, serta idealitas 

pelaksanaan PAI yang sesuai dan dapat diterapkan di Pondok Pesantren. 

Wawancara dilakukan secara mendalam, yang dalam istilah lain disebut 

in-depth interview, peneliti mengajukan pertanyaan seputar pendidikan 
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agama Islam, yang kemudian dielaborasi setiap jawaban yang didapatkan 

dari informan. 

3. Dokumentasi. Teknik ini sangat membantu peneliti dalam memperoleh 

data dokumentasi terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini 

menyangkut jumlah santri, prestasi siswa, letak geografis, dan sejarah 

berdirinya pesantren. Peneliti mengumpulkan dokumen yang tersimpan di 

pesantren, yang kemudian direduksi sesuai kebutuhan penelitian. Dengan 

teknik ini, peneliti mendapatkan seluruh dokumen tentang berdirinya 

pondok pesantren, yang di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan pondok 

pesantren, serta data para pendiri pondok.  

               Penelitian kualitatif mengandalkan data deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang bersifat partisipatif 

dan non partisipatif (participative and non participative observation), 

wawancara mendalam (in depth interview) dan dilengkapi dengan 

dokumentasi data dari sekolah Pondok Pesantren al-Madinah Boyolali, Imam 

Bukhori Surakarta dan Ihyaussunah Yogyakarta. Pencatatan dan penulisan 

dilakukan dengan memanfaatkan “file notes interview write plus, mapping, 

photographing, sound recording, and copy document collections”(Lofland & 

Lyn H. Lofland, 1989:126), Penggunaan media tersebut silih berganti dan 

saling mengisi dengan harapan dapat direkam seluruh peristiwa yang 

berhubungan dengan kurikulum pendidikan keagamaan formal di  Pondok 

Pesantren al Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta dan Ihyaussunah 

Yogyakarta. 
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Kemudian dalam penelitian ini informan dipilih dengan memakai 

teknik Bola Salju (Snow Ball) yang diawali perkenalan dengan Pimpinan 

pondok pesantren, asatedz, pengelola, kepegawaian, walisantri, santri- 

santri, Pondok Pesantren al Madinah Boyolali, Imam Bukhori Surakarta 

dan Ihyaussunah Yogyakarta, sebagai informan kunci dalam menggali 

data penelitian.  

Untuk mendapatkan kejelasan, di bawah ini disajikan gambaran 

Teknik  dan prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 
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E. Teknik Analisis Data 

Model analisis kualitatif yang di gunakan dalam penelitian ini. Menurut 

Susan Stainback, penelitian kualitatif adalah “An investigation might be simple or 

complex, dealing with a single event or multiple event, might be simple or large”. 

Temuan dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan sederhana sampai 

temuan kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau 

besar. Penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu 

memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang 

diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial 

yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan 

pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat 

menemukan hipotesis dan teori (Sugiyono, 2008:21). 

Jadi, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif 

yaitu dengan mencari gambaran tentang obyek yang diteliti dalam penyajian 

laporan, yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data 

tersebut disusun secara sistematis untuk persiapan pembuatan laporan penelitian. 

Adapun langkah-langkah analisis sebagaimana yang ditawarkan oleh Lexy 

J. Moleong, yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian mengadakan reduksi, 

penyajian dan penarikan simpulan (Moleong, 2007:247). 

Data yang didapatkan peneliti melalui tiga teknik pengumpulan data di 

atas, sangat banyak dan sebagian tidak digunakan. Data tentang sejarah sekolah, 

serta problematika pendidikan agama Islam cukup banyak variasi dan jenisnya. 
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Peneliti melakukan reduksi sebelum menyajikan data dalam draft laporan 

penelitian. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis komparatif 

konstan dengan menerapkan logika induktif dalam proses analisis data. Peneliti 

membandingkan kejadian-kejadian yang muncul dengan tampilan berbeda sesuai 

fokus atau kasus di setiap sekolah. Langkah komparasi dilakukan secara terus 

menerus sepanjang penelitian berlangsung. Multi kasus dari sekolah yang satu 

dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada sekolah lain untuk mencari makna 

esensi, baik persamaan maupun perbedaan dalam setiap kasus yang muncul. 

Langkah dan proses analisis penelitian ini mengacu pada konsep Burhan 

Bungin yang mengatakan ada empat langkah dalam operasionalisasi teknik 

komparatif konstan, yaitu: 

(1) membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori,  

(2) tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya, 

(3) tahap membatasi lingkup teori, dan 

(4) tahap menulis teori (Bungin, 2007:101-104). 

Pada tahap pertama peneliti melakukan coding dalam rangka melakukan 

kategorisasi kasus yang beragam. Tahap kedua peneliti memadukan berbagai 

kasus yang telah diidentifikasi dalam kategori untuk dibandingkan secara multi 

kasus. Tahap ketiga peneliti membatasi teori sederhana yang muncul dari kategori 

dan ciri kasus yang muncul. Pada tahap keempat peneliti membangun makna 

dalam sebuah teori substantif, sebagai hasil peneliti. 

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan 
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dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tertentu (Moleong, 2007:10). 

Teknik analisis data merupakan cara-cara teknik yang dilakukan oleh seorang 

peneliti, untuk menganalisis dan mengembangkan data yang telah dikumpulkan. 

Merupakan suatu tahapan data yang terkumpul baik yang primer maupun 

sekunder dari berbagai analisis data  meliputi: 

1. Menstranskripsikan rekaman wawancara ke dalam tulisan. 

2. Breacketing (epoche); membaca seluruh data (deskripsi) tanpa prakonsepsi. 

3. Tahap horizonalization; menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting 

yang relevan dengan topik. 

4. Tahap cluster of meaning; rincian pernyataan penting itu diformulasikan ke 

dalam makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu (textural 

description, structural description). 

5. Tahap deskripsi esensi: mengintegrasikan tema-tema dalam deskripsi naratif. 

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis data dengan menempuh cara 

sebagai berikut: 

1.Reduksi data 

2.Display data 

3.Kesimpulan dan verifikasi data  

Mengenai hal ini, dalam reduksi data, bahan yang sudah terkumpul 

dianalisis, disusun secara sistematik ditonjolkan pokok-pokok persoalannya. 

Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan mengambil 

intisari data sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalah beserta pola-

polanya. Cara ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan, karena adanya demikian banyak, maka perlu dilakukan display 
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data dengan cara membuat model, tipologi, matrik atau tabel sehingga detailya 

dapat dipetakan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. 

Untuk melakukan analisis data ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh 

seorang peneliti yaitu: (Mukhtar, 2009:198). 

a) Meringkas data 

Setelah terkumpulnya data-data dari sumber pengumpulan data baik itu dari 

informan atau dokumen-dokumen lain  bagaimana data bisa di fahami 

demikian juga di interpretasikan secara obyektif,di tampilkan degan jelas dan 

logis,maka perlu di tata dengan rapi dan ringkas dan penggabungan dengan 

yang lain karena adanya ketersambungan dengan pembahasan.   

b) Membuat pola-pola, tema dan topik yang akan dibahas Sesuai data yang ada 

dan telah terkumpul dan di tela‟ah secara mendalam oleh peneliti maka 

peneliti bisa mencanangkan pola-pola tertentu dan tema-tema tersendiri pada 

bab-bab pembahasan tentunya relevan dengan masalah yang sebelumnya.    

c) Mengembangkan sumber-sumber data 

Data-data dikemukakan sesuai dengan sumber yang diperoleh.Adapun Teknik 

menguraikan data, bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, 

yaitu dikumpulkan dan dikutip seperti apa adanya,  tidak ada perubahan-

perubahan jadi sesuai sebagaimana kutipan aslinya. Baru dilakukan 

pengembangan secara umum dengan tambahan-tambahan yang diperlukan, 

dan di akhiri dangan kesimpulan. 

Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dipilah-pilah dan data 

yang tidak perlu dikesampingkan dilakukan reduksi data, kemudian dilakukan 

display dan melalui pemaparan berupa matrik atau tabulasi data, kemudian 
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diverifikasi dan dikonfirmasikan lagi dengan data yang diperoleh apakah 

relevan dengan tema penelitian atau tidak, sampai ke tingkat kejenuhan data 

atau tidak akan berkembang lebih lanjut yang telah dikumpulkan pada 

akhirnya dilakukan kesimpulan. Untuk mendapatkan kejelasan, di bawah ini 

disajikan gambaran teknik pengumpulan data prosedur, analisis serta 

keabsahan data sebagai beriku: 

  

Gambar 3.2  Teknik, Prosedur, Analisis , dan Keabsahan data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pengumgumpulan data: 
1.Dokumentasi 
2. Merekam hasil wawancara 
3.Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren, Asatidz dan   
Karyawan kependidikan, para santris, serta walisantri 

Antisipasi butir-butir kalimat yang dianalisis dari 
wawancara, observasi,dan dokumentasi  

Reduksi Data 

Pemilihan data yang berlebihan dan kekurangan dari hasil 
pengumpulan data 

Penyajian Data 

Penajaman hasil pengumpulan data ke dalam matrik 
saran, permintaan dan perintah 

Verifikasi 

Kesimpulan sementara hasil penelitian yang telah 
dilakukan 

Keabsahan Data 
Derajat kepercayaan (credibility) dan kepastian 

(comformability) 

Kegiatan 
analisis 

Kesimpulan 
akhir 



174 
 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik triangulasi-lah yang digunakan dalam pengabsahan data, yaitu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Penerapan teknik ini 

adalah dengan melakukan mencari sumber lain yang berhubungan dengan fokus 

penelitian ini. Selain teknik triangulasi, juga dipertajam melalui kegiatan Focus 

Group Discussion (FGD) dengan mengundang pakar, subyek penelitian, serta 

peneliti untuk mendiskusikan data dan temuan selama proses penelitian. 

Pelaksanaan teknis pengujian pengabsahan data menggunakan tiga aspek, 

yaitu sumber, metode, dan teori. 

 
a. Triangulasi Sumber Data 

Tringulasi sumber data dengan cara membandingkan data-data yang ada 

dan mengecek ulang tingkat ke absahan dari informasi yang didapatkan pada 

waktu dan sistim yang berbeda, dalam penelitian kualitatif bisa dengan lankah-

langkah sebagai berikut  

(1) Perbandingan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. 

(2) Perbandingan antara  pendapat seseorang fest to fest dengan ketika berada di 

depan orang banyak.  

(3)Perbandingan keadaan saat di teliti dengan keadaan selamanya. 

(4) Perbandingan derajat seseong antara kelas menengah dengan rakyat biasa 

ntara penjabat pemerintahan dengan orang sipil. 

(5) Membadingkan hasil dokumen dengan hasil wawancara. 

 Dari hasil perbandingan yang diharapkan ialah bentuk kesamaan atau kenapa 

terjadi perbedaan.Dalam pelaksanaanya peneliti tidak hanya menanyakan pada 
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informan tentang “Bagaimana pandangan kalian trehadap penerapan kurikulum 

pendidikan formula”.. ?bagaimana dengan sekolah yang tidak  menerapkan 

pendidikan forml untuk memperoleh ijazah..?dll.  tetapi peneliti juga mengamati 

langsung pelaksanaan dan interaksi di pondok pesantren yang terkait dengan 

fokus penelitian.  

 

b. Triangulasi Metode 

Strategi yang digunakan adalah:  pengecekan tingkat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Peneliti melakukan wawancara 

tentang masalah yang sama kepada informan lain. Langkah ini dilakukan peneliti 

pada setiap kancah penelitian dengan tujuan untuk memperkaya dan menguji 

keabsahan data. Setelah peneliti bertanya kepada pimpinan pondok pesantren 

,tentang pandanganya terhadap pendidikan formal , di waktu lain peneliti 

menanyakan masalah yang lama kepada ustadz, wali santri pengurus pondok 

pesantren , serta informan lain. 

c. Triangulasi Teori 

Tringulasi Teori yaitu merupakan menguraikan pola,yang telah 

direncanakan dengan teori –teori yang ada,atau teori yang diterapkan pada suatu 

tema penelitian pada sub-sub bagian tertentu. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban bagaimana pandangan 

kaum salafi terhadap kurikulum pendidikan keagamaan formal jika diterapkan di 

pondok pesantren salafi, di antaranya adalah al-Madinah, Imam Bukhori, 

Ihyaussunnah.  
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Secara keseluruhan tulisan ini dibagi menjadi VI BAB yaitu sebagai 

berikut: BAB  I Pendahuluan  memuat: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan 

Masalah, (c) Tujuan Penelitian (d) Manfaat Penelitian, (e) Definisi Istilah.  

BAB  II  Tinjuan Pustaka memuat: (a).Penelitian Terdahulu, (b) Salafi di 

Indonesia: 1. Sejarah Masuknya Gerakan Salafi ke Indonesia: a. Periode I 

(Gerakan Padri di Sumatera Barat), b.Periode II (Kedatangan Syekh Ahmad 

Surkati), c.Periode III: al-Ustadh Ja‟far Umar Thalib dengan Laskar Jihadnya.      

2. Manhaj Salafi: a.Pengertian, b.Pengertian tentang Manhaj Salaf, c.Karakteristik 

Manhaj Salafi, 3.Varian Gerakan Salafi di Indonesia dan Tokoh-Tokohnya: 

a.Salafi Jihadi, b. Salafi Kharoqi, c. Salafi al-Da‟awi, C. Substansi Kurikulum PAI 

Formal yang Berseberangan dengan Manhaj Salafi: 1. Ilmu Kalam , 2. Aqidah al-

Asy‟ariyah dan Sifat Allah yang dua puluh, D. Kerangka Teori. 

BAB  III  Metode Penelitian memuat tentang: A. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian: 1. Pendekatan Penelitian, 2. Jenis Penelitian. B.Teknik Pengumpulan 

Data:1. Data Penelitian, 2. Sumber Data, 3. Instrumen Pengumpulan Data,             

4. Lokasi Penelitian. C. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data.  

BAB IV  Paparan Hasil Penelitian membahas tentang: A. Pondok 

Pesantren al-Madinah yang meliputi: 1.Gambaran Umum, 2. Pandangan tentang 

Substansi Kurikulum PAI, 3. Konstruksi Kurikulum. B.Pondok Pesantren Imam 

Bukhori Surakarta berisi tentang:1.Gambaran Umum, 2. Pandangan tentang 

Substansi Kurikulum PAI, 3. Konstruksi Kurikulum. C. Pondok Pesantren Ihya-

‟ussunnah Yogyakarta: 1. Gambaran Umum, 2. Pandangan tentang Substansi 

Kurikulum PAI, 3. Konstruksi Kurikulum.  
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BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi: A. Subtansi Kurikulum 

PAI Formal yang Dipermasalahkan: 1. Ilmu Kalam: a. Pembahasan, b. Ke-

bingungan dan Penyesalan Para Tokoh Ilmu Kalam, c. Pandangan dari pengelola 

pendidikan pondok pesantren, d. Kesimpulan. 2.  Aqidah  al-Asy‟ariyah dan Sifat 

Allah swt yang Dua puluh: a. Pembahasan: a) Pandangan pengelola Pondok 

Pesantren Salafi terhadap aqidah asy-„Ariyah, b) Kesimpulan. 3. Fanatik terhadap 

Satu Maẓhab (Fiqhiyah), a. Sikap Para Imam Maẓhab Terhadap Fanatik Maẓhab, 

b. Kesimpulan. 4. Gambar (Makhluk Yang Bernyawa) Dalam Modul-modul.       

B. Beberapa kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Salafi: Kasus 1. Bolehkah 

menyekolahkan anak-anak Salafi di Pondok Pesantren al-Madinah  yang men-

jalankan kurikulum pendidikan formal: a) Pendapat yang membolehkan,                

b) Pendapat yang tidak membolehkan. Kasus 2: Fenomena Banyaknya Anak-

Anak Salafiyyin yang Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah Karena Tidak Memiliki               

Ijazah. C. Pembahasan. 

BAB VI  Penutup, terdiri dari: A. Kesimpulan, B. Temuan dan Implikasi 

Teoretik: 1) Temuan Pertama: Masuknya gerakan Salafi ke Indonesia, 2) Temuan 

Kedua: Di tinjau dari pelaksanaan pendidikan dan da‟wah Salafi terbagi menjadi 

tiga varian, 3) Temuan ketiga: Pandangan kaum salafi terhadap Kurikulum 

Pendidikan Keagamaan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kemenag),        

4) Temuan Keempat: Perpecahan yang terjadi di kalangan salafi, 5) Temuan 

Kelima: Masih eksisnya sistem pendidikan Pondok pesantren tradisional (non 

formal) di kalangan salafi, C. Saran dan Rekomendasi, D. Keterbatasan Studi. 

   

 


