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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di  luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Arkam, 

2006: 1). Pendidikan adalah  pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam bentuk pendidikan formal dan non formal, dan informal di sekolah, 

dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi pertimbanagan kemampuan-kemampuan individu, agar di 

kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. 

Di Indonesia dikenal beberapa lembaga pendidikan formal dari SD, 

SMP/MTs, SMU/SMK dan Perguruan Tinggi. Karena proses pendidikan 

adalah proses yang berkesinambungan, yang mana setiap tingkatan 

mempunyai peran yang sama penting bagi proses pendidikan dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan nasional, maka Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian sekolah dasar mempunyai 

peran yang penting dalam memberikan dasar-dasar untuk pengembangan 

pengetahuan berikutnya, sehingga dengan upaya perbaikan dan 

pengembangan sistem pembelajaran di sekolah menengah pertama dan atau 
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di MTs diharapkan akan mempunyai out put yang berkualitas (Anonim, 2006: 

14). 

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan 

sarana untuk melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan (Sagala, 

2007: 70). Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara 

guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan 

dinamis. Sebagai sebuah organisasi, sekolah merupakan suatu sistem terbuka. 

Sekolah tidak mengisolasi diri dan lingkungannya karena mempunyai 

hubungan dengan lingkungan internal maupun eksternal sekolah. 

Tujuan utama sekolah adalah menjalankan proses belajar mengajar, 

evaluasi kemajuan hasil belajar peserta didik, dan meluluskan peserta didik 

yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan (Sagala, 2007: 71). 

Sekolah harus dapat dikelola dan diberdayakan yaitu memberikan layanan 

belajar yang pada akhirnya mengeluarkan mutu lulusan sekolah yang 

kompetitif. Diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya 

yang ada secara efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam 

penggunaan sumberdaya. 

Dewasa ini peran sekolah dihadapkan pada tantangan yang sangat 

besar dan kompleks, akibat pengaruh negatif dari era globalisasi serta 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kepribadian 

dan akhlak pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa (Shofanudin, 2010: 

2). Derasnya arus informasi media massa (baik cetak maupun elektronik) 

yang masuk kenegara kita tanpa adanya seleksi seperti sekarang ini sangat 
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berpengaruh dalam mengubah pola pikir, sikap dan tindakan generasi  muda. 

Dalam keadaan seperti ini bagi pelajar yang tidak memiliki ketahanan moral 

sangatlah mudah mengadopsi perilaku dan moralitas yang datang dari 

berbagai media masa  tersebut. Di jaman sekarang media masa telah menjadi 

pola tersendiri dan menjadi panutan perilaku bagi sebagian kalangan. Padahal 

nilai-nilai yang ditawarkan media masa tidak seluruhnya baik malah 

seringkali kebablasan dan jauh dari nilai agama.   

Sejalan dengan masalah tersebut, maka pembinaan akhlak bagi para 

remaja sangat urgent untuk dilakukan dan tidak dapat dipandang ringan, 

mengingat secara  psikologis  usia  remaja  adalah usia yang berada dalam 

goncangan dan mudah terpengaruh sebagai akibat dari keadaan dirinya yang 

masih  belum  memiliki  bekal  pengetahuan,  mental,  dan  pengalaman  yang 

cukup. Pembinaan akhlak tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui 

pemberian pendidikan agama kepada anak melalui jalur pendidikan formal. 

Lembaga-lembaga pendidikan agama seperti madrasah berperan 

dalam pembentukan kepribadian siswa secara lebih intens dilakukan melalui 

pendidikan agama. Diharapkan, pendidikan agama mampu membentengi 

siswa dari berbagai pengaruh negatif lingkungan, sekaligus dapat menjadi 

agen sosial (social agent) menuju masyarakat yang lebih berperadaban (civil 

society) (Anonim, 2010: 2).  

Namun demikian, belakangan masyarakat mulai mempertanyakan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan agama dalam konteks pembentukan 

perilaku siswa. Fenomena dalam masyarakat memperlihatkan bahwa secara 
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umum hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dewasa 

ini belum memuaskan banyak pihak, dan bahkan dinilai gagal. Pendidikan 

agama Islam dinilai masih terkesan berorientasi pada pengajaran agama yang 

bersifat kognitif dan hafalan, kurang berorientasi pada aspek pengamalan 

ajaran agama. 

Pendidikan Agama Islam di sekolah dewasa ini belum memuaskan 

banyak pihak, dan bahkan dinilai gagal. Pendidikan agama Islam dinilai 

masih terkesan berorientasi pada pengajaran agama yang bersifat kognitif dan 

hafalan, kurang berorientasi pada aspek pengamalan ajaran agama. Diantara 

indikator yang sering dikemukakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat, 

masih dijumpai banyak kasus tindakan masyarakat yang bertentangan dengan 

ajaran agama.  

Salah satu kegagalan dan kelemahan Pendidikan Agama Islam karena 

dalam praktik pendidikannya, hanya memperhatikan aspek kognitif semata 

dan mengabaikan aspek afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekad 

untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan 

antara pengetahuan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal inti dari 

pendidikan agama adalah pendidikan moral. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya pembelajaran yang 

tidak saja menekankan aspek pengetahuan (kognitif), tetapi yang lebih 

penting adalah pembelajaran yang mampu memberikan bimbingan secara 

intensif tentang aspek psikomotorik dan afektif para siswa. Ketiga aspek 
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tersebut harus berjalan secara berimbang. Pada aspek kognitif nilai-nilai 

ajaran agama diharapkan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan 

kemampuan intelektualnya secara optimal. Sedangkan aspek afektif 

diharapkan nilai-nilai ajaran agama dapat memperteguh sikap dan perilaku 

keagamaan. Demikian pula aspek psikomotor diharapkan mampu 

menanamkan keterikatan dan keterampilan lakon keagamaan. 

Tahapan pendidikan Islam yang dilalui dan dialami oleh siswa di 

sekolah dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman 

siswa terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. 

Untuk selanjutnya menuju pada tahapan afeksi, yakni terjadinya proses 

internalisasi ajaran dan nilai-nilai ajaran agama Islam, dalam arti menghayati 

dan meyakininya. Tahapan afeksi ini terkait erat dengan kognisi, dalam arti 

bahwa penghayatan dan keyakinan siswa akan kokoh manakala didasari oleh 

seperangkat pengetahun dan pemahamannya terhadap ajaran dan nilai-nilai 

ajaran Islam. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan dapat tumbuh 

motivasi dalam diri siswa dan tergerak untuk mengamalkan dan menaati 

ajaran Islam yang telah diinternalisasikan dalam dirinya (tahap 

psikomotorik). Dengan demikian akan terbentuk manusia muslim yang 

beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 

Begitu hebatnya pendidikan agama Islam dalam rangka menyiapkan 

peserta didiknya yang memiliki kecakapan seperti yang disebutkan di atas, 

maka, mata pelajaran pendidikan agama di sekolah sejak dulu hingga 

sekarang tetap memperoleh tempat dan perhatian dari pemerintah. Untuk itu, 
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dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup materi 

pendidikan agama Islam untuk jenjang SMP sebagaimana tercantum dalam 

Standar Nasional mencakup lima unsur pokok yaitu: Al-Qur’an, keimanan, 

akhlak, fiqih/ibadah, dan tarikh. 

Al-Qur’an sebagai salah satu unsur ruang lingkup atau materi 

pendidikan agama Islam sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari. Artinya 

bahwa, keimanan yang dianut oleh seseorang yang kemudian akan 

melahirkan sebuah tata nilai (seperti dalam hal ibadah, muamalah, dan 

akhlak) adalah bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Tata nilai itu 

kemudian melembaga dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya akan 

membentuk sebuah kebudayaan dan peradaban (tarikh). Oleh karena itu, 

kemampuan membaca, memahami, mengerti, dan sekaligus menghayati isi 

bacaan al-Qur’an, khususnya di sekolah umum (SMP), adalah sangat penting 

dalam meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Sebab materi 

al-Qur’an berkaitan dengan materi PAI yang lain. 

Kenyataannya, kemampuan  membaca  al-Qur’an dari hasil  belajar  

siswa  MTs Negeri Grabag Kab. Magelang,  belum menggembirakan  

terutama  dalam  mempraktikan  (membaca)  yang  benar  sesuai dengan 

tuntutan ilmu tajwid. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor  yang  

mempengaruhinya,  ada  faktor  yang  bersifat  intern  yakni  yang  terdapat 

pada  diri  siswa  itu  sendiri,  seperti  minat  dan  aktivitasnya  dalam  belajar.  

Dan  ada  pula  yang  bersifat  ekstern  yakni  yang  datang  dari  luar  siswa  
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itu  sendiri  seperti  kelengkapan  sarana  dan  fasilitas  yang  dimiliki  

sekolah. 

Mempelajari al-Qur’an itu tidak sulit asal ada kemauan dan usaha 

belajar, akan mampu membaca dan memahami al-Qur’an dengan baik, 

sehingga akan berpengaruh pada pelaksanaan ajaran Islam yang lain. 

Contohnya seorang siswa yang mampu membaca al-Qur’an atau menghafal 

surat-surat pendek, tentunya ia akan dapat mempelajari dan melaksanakan 

shalat lima waktu, demikian juga ia akan dapat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar pendidikan agama Islam di sekolah, sehingga ia dapat meraih 

prestasi yang lebih baik.  

Dalam hal ini, tentunya diperlukan kerjasama para guru untuk 

memberikan pengajaran materi yang disesuaikan dengan kurikulumnya, yang 

selanjutnya diterapkan di sekolah-sekolah negeri dari tingkat Sekolah Dasar 

sampai menengah, oleh karena pelajaran al-Qur’an dimasukkan dalam 

kurikulum yang merupakan bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

Karena itu, maka keberhasilan dalam pembelajaran al-Qur’an merupakan 

salah satu aspek keberhasilan pendidikan agama Islam. 

Mengingat begitu pentingnya kemampuan membaca al-Qur’an pada 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka 

diperlukan adanya kesadaran siswa belajar memahami ayat al-Qur’an dengan 

bimbingan guru di dalam kelas atau sekolah maupun di luar sekolah (di 

rumah dan masyarakat). Karena dengan kemampuan membaca al-Qur’an 

tersebut, akan berpengaruh dalam pelaksanaan ajaran Islam dan berpengaruh 
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pula dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar pendidikan agama 

Islam di sekolah.  

Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh MTs Negeri Grabag 

Kab. Magelang yang merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri 

yang ada di Kabupaten Magelang. Dalam upaya meningkatkan kualitas siswa 

dan pembentukan kepribadian siswa secara intens, sekolah tidak hanya 

memberikan pelajaran PAI yang menakankan aspek kognitif tetapi juga aspek 

afektif melalui kegiatan sarapan pagi. Kegiatan sarapan pagi terdiri dari 

kegiatan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna yang bersifat wajib bagi 

seluruh siswa. 

Pembentukan kepribadian anak dilakukan agar siswa menjadi manusia 

dewasa dari sudut usia dan intelektualnya serta terampil dan bertanggung 

jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi pengganti yang mampu 

mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat dan bangsanya 

dengan budaya yang mendukungnya (Sagala, 2007: 75). Sekolah 

melaksanakan fungsi sosial yang penting dalam bentuk dan kombinasi 

tertentu yang selalu harus dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis ingin mengkaji tentang masalah pengelolaan kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. 

Magelang. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini 

adalah bagaimana pengelolaan kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran 

dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. Magelang. Fokus terdiri dari 

tiga subfokus. 

1. Bagaimana karakteristik materi kegiatan kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag 

Magelang? 

2. Bagaimana karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. 

Magelang? 

3. Bagaimana karakteristik aktivitas guru dalam kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. 

Magelang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan karakteristik materi kegiatan sarapan pagi (membaca 

Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. Magelang. 

2. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan sarapan 

pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag 

Kab. Magelang. 
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3. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas guru dalam kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. 

Magelang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Menambah wawasan dan cara pandang secara teoritik tentang 

pendidikan madrasah dan kegiatan yang dilenggarakan madrasah 

dalam meningkatkan mutu siswa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan research 

lanjutan dan wacana keilmuan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberi kontribusi bagi lembaga pendidikan lain terutama 

lembaga pendidikan Islam yang setingkat tentang sistem pembelajaran 

dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu 

siswa. 

b. Dapat memberi masukan bagi pihak terkait terutama guru-guru lain 

agar dapat meningkatkan perannya dalam kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna). 

c. Dapat memberikan kontribusi pada instansi terkait tentang kegiatan 

yang efektif yang mungkin dapat diterapkan untuk lembaga 

Pendidikan Islam yang setingkat. 
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E. Daftar Istilah 

1. Materi kegiatan merupakan serangkaian bahan ajar yang diberikan dalam 

kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) yang 

disusun oleh pengelola kegiatan. 

2. Aktivitas siswa adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan siswa 

dalam kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna). 

3. Aktivitas guru marupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guru 

dalam kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) 

dan peran guru dalam kegiatan tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kegiatan Intrakurikuler 

Kegitan kurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap 

siswa (Mahanani, 2010: 2). Kegiatan kurikuler bersifat mengikat. Program 

kurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal yang 

harus dimiliki siswa di suatu tingkat sekolah (lembaga pendidikan). Oleh 

karenanya maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh pencapaian siswa 

pada tujuan kegiatan kurikuler ini. 

Sebagai kegiatan inti persekolahan yang wajib diikuti oleh seluruh 

siswa, kegiatan kurikuler memiliki sasaran dan tujuan yang berhubungan 

dengan kegiatan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa 

(Mahanani, 2010: 3). Teknis pelaksanaan kegiatan kurikuler, sebagai kegiatan 

inti persekolahan, sangatlah ketat dan teratur, dengan struktur program yang 

pasti sesuai kalender akademik. Kegiatan kurikuler berada di bawah 

tanggungjawab guru bidang studi atau guru kelas. Keberhasilan kegiatan 

kurikuler ditentukan oleh keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi 

yang sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh sekolah. 

Kegiatan intrakurikuler dalam penelitian ini adalah kegiatan sarapan 

pagi berupa aktivitas membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Kegiatan sarapan pagi ini merupakna 

program sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam bidang agama. 

12 
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B. Materi Kegiatan Sarapan Pagi 

1. Membaca Al-Quran 

Membaca merupakan suatu proses yang menuntut agar kelompok 

kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam pandangan 

sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui 

(Arisandi, 2010: 2). Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka pesan yang 

tersurat dan yang  tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, dan 

proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik. Membaca dapat pula 

dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang 

tersurat, yakni memahami makna yang terkandung di dalam kata-kata 

yang tertulis.  

Al-Qur’an menurut bahasa adalah “bacaan”. Adapun definisi al-

quran adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu’jizat yang 

diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW dan 

membacanya adalah ibadah (Faridah, 2011: 2). Dengan definisi ini, maka 

kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad 

SAW tidak dinamakan Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kitab suci yang 

diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai salah satu 

rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya 

terkumpul wahyu illahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran 

bagi siapa yang mempercayainya serta mengamalkannya. 

Al-Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang 

kesemuanya terbukti benar (Anonim, 2009: 2). Fakta-fakta ilmiah serta 
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berita mengenai peristiwa masa depan, yang tak mungkin dapat diketahui 

di masa itu, dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Mustahil informasi ini dapat 

diketahui dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu. 

Ini merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an bukanlah perkataan manusia. 

Al Qur'an adalah kalam Allah Yang Maha Kuasa, Pencipta segala 

sesuatu dari ketiadaan. Dialah Tuhan yang ilmu-Nya meliputi segala 

sesuatu.  

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat bagi 

Rasulullah Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup bagi setiap 

Muslim dan sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab 

Allah yang sebelumnya dan bernilai abadi. Sebagai mu'jizat, Al-Qur'an 

telah menjadi salah satu sebab penting bagi masuknya orang-orang Arab 

di zaman Rasulullah ke dalam agama Islam, dan menjadi sebab penting 

pula bagi masuknya orang-orang sekarang, dan (insya Allah) pada masa-

masa yang akan datang. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan dapat meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an adalah firman-

firman Allah, tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi 

Muhammad saw yang ummi yang hidup pada awal abad ke enam Masehi 

(571 - 632 M). 

Al-Quran didefinisikan sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan 

atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara 

malaikat Jibril yang merupakan mukjizat yang diriwayatkan secara 

mutawattir yang ditulis di mushaf dan membacanya adalah ibadah 
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(Rahmat, 2011: 22). Pentingnya membaca Al-Quran Pada Anak adalah 

Anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada ibu 

bapaknya. Sesungguhnya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) 

atau dianugrahi potensi untuk menerima kebaikan dan keburukan. 

Potensi tersebut dapat berkembnag tergantung pada proses pendidikan 

yang diterimanya. Anak-anak menerima setiap apa yang digoreskan di 

atasnya, dan akan cenderung kepadanya. Apabila anak dibiasakan kepada 

suatu kebaikan maka anak tumbuuh pada kebaikan dan menapatkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan apabila anak dibiasakan 

berbuat jahat maka anak akan tumbuh dan terbiasa dengan kejahatan. 

Masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak utama. 

Apabila seorang anak dibiasakan untuk melakukan sesuatu kurang baik 

dan kemudian hal tersebut telah menjadi kebiasaan, maka sulit baginya 

untuk meluruskannya kembali (Rahmat, 2011: 23). Pembiasaan tersebut 

dapat dilakukan dengan memberikan pengajaran Al-Quran. Pengajaran 

Al-Quran dapat dilakukan melalui upaya menanamkan kegemaran 

terhadap membaca Al-Quran. 

Pentingnya pengajaran Al-Quran untuk diberikan sejak masa 

kanak-kanak dijelskan oleh Ibnu Khaldun bahwa pengajaran Al-Quran 

merupakan syiar agama yang mampu menguatkan aqidah dan 

mengokohkan keimanan (Rahmat, 2011: 23). Dengan menanamkan anak 

terhadap Al-Quran sejak dini, maka kecintaan akan bersemi pada masa 

dewasanya kelak mengalahgkan kecintaan anak terhadap hal yang 
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lainnya. Karena masa kanak-kanak merupakan mas apembentukan watak 

yang utama. 

2. Membaca Asmaul Husna 

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis Pada membaca mata mengenali kata, sementara pikiran 

menghubungkan dengan maknanya. Makna kata  dihubungkan satu 

dengan yang lain sehingga menjadi makna frase, klause, kalimat, dan 

akhirnya makna seluruh bacaan. Membaca  diartikan sebagai proses 

memetik serta memahami arti  atau makna  yang  terkandung  dalam 

bahasa  tulis. 

Menurut Siregar (2008: 2), manfaat membaca diantaranya:  

a.  Achievement Reading, yaitu membaca untuk memperoleh 
keterampilan atau kualifikasi tertentu.  

b. Devotional Reading, yaitu membaca sebagai suatu kegiatan yang 
berhubungan dengan ibadah seperti membaca kitab suci dan 
sebagainya. 

c. Cultural Reading, yaitu membaca suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan kebudayaan (dalam arti sempit), dimana manfaat membaca 
tidak diperoleh secara langsung. 

d. Compensatory reading, yaitu membaca untuk kepuasan pribadi atau 
lebih dikenal dengan membaca bersifat rekreasi. 
 

Dalam agama islam, asmaul husna adalah sembilan puluh sembilan 

asma Allah SWT (Anonim, 2011: 2). Sejak dulu para ulama telah banyak 

membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah 

adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadah dengan sebenarnya. 

Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan 
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penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik 

dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala.   

Anjuran untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna telah tercermin 

dalam firman Allah: “Hanya milik Allah Asma-Ul Husna, maka 

berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asma-Ul Husna, dan tinggalkan 

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-

namaNya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang 

telah mereka kerjakan (Terjemahan Surat Al-A’rof Ayat 180)”. 

Perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama 

terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, 

bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang 

terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan 

dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad 

SAW. Asmaaul Husna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan, gelar 

Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama 

Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu 

dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. 

Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi 

dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan 

mudah menulis "Allah adalah", karena tidak ada satu hal pun yang dapat 

disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati 

dan keteranga Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Semua kata yang ditujukan 

pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar 
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kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan 

segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas. 

 

C. Manajemen Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik  atau guru merupakan kelompok profesional yang 

penting dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Aktivitas guru di 

sekolah sangat menentukan keefektifan proses belajar mengajar dan 

pencapaian tujuan pendidikan di sekolah (Sulthon, 2009: 4). Guru memiliki 

banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas, dalam 

bentuk pengabdian (Usman, 2008: 6). 

Secara garis besar, tugas guru dapat ditinjau dari tugas-tugas yang 

langsung berhubungan dengan ugas utamanya, yaitu menjadi pengelola dalam 

proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang tidak secraa langsung 

berhubungan dengan proses pembelajaran, tetapi akan menunjang 

keberhasilannya menjadi guru yang hnadal dan dapat menajdi teladan. Dalam 

penelitian ini adalah tugas guru dalam pelaksanaan kegiatan sarapan pagi. 

Guru bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengawasi, serta 

berperan aktif dalam pencapaian tujuan kegiatan sarapan pagi. 

Apabila dikelompokkan, terdapat tiga jenis tugas guru sebagai berikut. 

a. Tugas Guru sebagai profesi 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajr, dan 

melatih (Usman, 2008: 7). Mendidik berarti meneruskan dan 

mengemabngkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih 

berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua (Usman, 2008: 7).  

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat 

di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakt dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan (Usman, 2008: 7). Guru berkewajiban 

mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.  

Tugas guru dalam penelitian ini adalah tugas guru sebagai profesi yang 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih (Usman, 2008: 7). Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Dalam penelitian ini 

diimplementasikan dalam bentuk mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan 

membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. 

 

D. Manajemen Peserta Didik 

1. Pengertian Manajemen Peserta Didik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Mulyono, 2008: 178). 

Sementara itu, manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan 
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yang direncanakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu 

terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses PBM dengan 

efektif dan efisien. 

Dalam manajemen peserta didik di sekolah, dapat diambil poin-

poin penting sebagai berikut. 

a. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai dengan 
bakat, minat, dan kemampuannya. 

b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang 
dianutnya. 

c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar 
pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan 
diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan 
tertentu yang telah dibakukan. 

d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain 
sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penerimaan siswa pada 
sekolah yang dikehendaki. 

e. Pindah sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi 
sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang 
hendak dimasuki. 

f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 
g. Menyelesaikan program pendidikan awal dari waktu yang telah 

ditentukan. 
h. Mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang kecacatan. 

 
Adapun kewajiban peserta didik adalah: 

a. Untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali 
siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 

b. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. 
c. Menghormati tenaga kependidikan. 
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan 

ketertiban serta keamanan sekolah yang bersangkutan. 
 

2. Kegiatan dalam Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik meliputi dua kegiatan yaitu: 
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a. Kegiatan di luar kelas, meliputi penerimaan peserta didik, pencatatan 

peserta didik, pembagian seragam sekolah, penyediaan sarana 

olahraga dan seni, perpustakaan, dan lain-lain. 

b. Kegiatan di dalam kelas, meliputi pengelolaan kelas, interaksi 

belajar mengajar yang positif, penyediaan media pembelajaran, dan 

lain-lain. 

Dalam manajemen peserta didik, ada hal-hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

a. Pembinaan peserta didik. Pembinaan ini sesuai dengan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam UUSPN, bahwasanya peserta didik 

sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional 

harus dipersiapkan sebaik-baiknya serta dihindarkan dari segala 

kendala yang merusaknya dengan memberikan bekal yang 

secukupnya dalam kepemimpinan Pancasila, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

b. Menangkal kenakalan anak atau remaja. 

c. Masalah ganja, narkotika, dan lain sebagainya. 

 

E. Madrasah Tsanawiyah 

1. Karakteristik Madrasah Tsanawiyah 

Sejalan perkembangan jaman, posisi atau kedudukan madrasah 

dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia semakin kuat dengan 

dikeluarkannya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, 
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dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) tahun 1975 yang menyebutkan 

antara lain (1) Madrasah meliputi tiga tingkatan yaitu MI (Madrasah 

Ibtidaiyah) setingkat SD, MTs (Madrasah Tsanawiyah) setingkat SMP, 

dan MA (Madrasah Aliyah) setingkat SMA, (2) Ijasah madrasah dinilai 

sama dengan ijasah sekolah umum sederajat, (3) Lulusan madrasah dapat 

melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas dan (4) Siswa 

Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang sederajat. 

Bahkan sekarang Madrasah kini telah terintegrasi dalam Sistem 

Pendidikan Nasional, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan 

sekolah umum. Perubahan tersebut sekaligus merubah citra dan status 

Madrasah dari sekolah Agama menjadi sekolah umum yang berciri khas 

Islam. 

2. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam 

lembaga pendidikan banyak dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang 

saling terkait antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain. Salah 

satu dimensi yang penting dalam sistem pembelajaran adalah kurikulum. 

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah mengacu pada integrated 

curriculum (kurikulum terpadu) yang diterapkan pada pola pembelajaran 

di lembaga saat ini.  

Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah, selain memuat isi kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional, juga wajib memuat bahan kajian 

sebagai ciri khas Agama Islam, yang tertuang dalam mata pelajaran agama 
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seperti berikut: Al-Quran Hadist, Aqidah-akhlak, Fikih, Sejarah 

Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab yang diselenggarakan dalam iklim 

yang menunjang pembentukan kepribadian muslim. Adapun perbedaan 

kurikulum MTs dengan sekolah lain yang sederajat seperti Sekolah 

Menengah Pertama(SMP). 

Program-program yang disisipkan untuk memperkuat kurikulum 

Nasional, dirancang dan dikembangkan sesuai program unggulan 

madrasah. Program unggulan maksudnya adalah program yang 

dikembangkan sebagai daya tarik suatu madrasah dan merupakan 

karakteristik umum lulusan suatu madrasah. Berdasarkan surat edaran 

Dirjen Pendidikan Islam nomor DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tertanggal 6 

Agustus 2006 tentang pelaksanaan standar. Isi kurikulum diantaranya: 

a. MTs dapat meningkatkan kompetensi lulusan dan mengembangkan 
kurikulum dengan standar yang lebih tinggi. 

b. MTs dapat menambah mata pelajaran dengan keadaan lingkungan dan 
ciri khas MTs yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum 
yang berlaku secara Nasional dan tidak menyimpang dari tujuan 
Pendidikan Nasional. 

c. MTs dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata 
pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat. 

d. Ciri khas agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengembangan 
bahan kajian dan pelajaran pendidikan agama Islam, penciptaan 
suasana keagamaan, dan penjiwaan semua bahan kajian dan pelajaran 
dengan ajaran agama Islam. 
 

Untuk itu agar dapat menambah mata pelajaran dengan keadaan 

lingkungan dan ciri khas MTs yang bersangkutan dengan tidak 

mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional dan tidak 

menyimpang dari tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana Kegiatan 

intrakurikuler dalam penelitian ini adalah kegiatan sarapan pagi berupa 

12 
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aktivitas membaca Al-Quran Juz 30 dan Asmaul Husna sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai.  

 
F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Anzar (2003) yang berjudul “Islamic 

Education A Brief History of Madrassas With Comments on Curricula and 

Current Pedagogical Practices”. Penelitian ini mengkaji tentang system 

pendidikan di skeolah Madrsah di Pakistan. Hasil penelitian ini mengaskan 

bahwa sekolah madrash memberikan pendidikan agama islam seperti Al-

Quran, Hukum Islam, Fikih, dan kisah-kisah tentang nabi. Dalam 

pelaksanannya, sekolah mendorong siswa untuk dapat membaca Al-Quran 

dengan baik di sekolah, di rumah ataupun di masjid. Materi membaca Al-

Quran disesuaikan dengan tingkatkan kelasnya. Kebijakan tersebut bertujuan 

agar siswa tidak hanya mampu membaca Al-Quran dengan baik tetapi juga 

memahami tentang arti dan makn yang terkandung di dalamnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dan Langgulung (2008) yang 

berjudul “Islamic Religious Curriculum in Muslim Countries: The 

Experiences of Indonesia and Malaysia”. Nama jurnalnya adalah Bulletin of 

Education & Research. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

mengkaji tentang petingnya pendidikan agama islam di sekolah. Hasil 

penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan 

agama islam dimulai dari Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia dan 

Malaysia. Pendidikan agama islam dimasukkan dalam kurikulum sekolah 

dalam rangka mempersiapkan kepribadian muslim yang seimbang dan 
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terintegrasi. Beberapa kelemahan dalam pendidikan agama islam adalah 

terkait dengan kurikulum, kurangnya fasilitas, dan dana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hassal (2008) yang berjudul 

“Religious Education In A Multicultural Society”. Dengan nama jurnalnya 

Journal of Religious Education 55 (3), 39-46. Penelitian ini mengkaji tentang 

pentingnya peran dan pendidikan agama untuk siswa. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa materi pendidikan agama terdiri dari materi tentang 

kemanusiaan, tentang diri sendiri, tentang tuhan, dan tentang bagaimana cara 

memahami diri sendiri sehingga dapat memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain dan menghadapi 

perkembangan dunia modern 

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, et al (2011) yang berjudul 

“The Use of ICT in Teaching Islamic Subjects in Brunei Darussalam”. Nama 

jurnalnya International Journal Of Education And Information Technologies. 

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan media ICT atau TIK dalam 

pendidikan agama islam. Hasiul penelitian ini mengungkapkan bahwa ICT 

snaga berperan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agam. ICT 

digunakan sebagai alat bantu mengajar mungkin dalam alat bantu 

demonstrasi dan diskusi. Dengan penggunaan media ICT, dapat membantu 

perkembangan berpikir positif kemampuan untuk berinovasi dan untuk 

memicu drive untuk perbaikan diri siswa. 

Penelitian lain tentang peranan guru dalam pembelajaran yang 

dilakukan oleh Algozzine, Gretes dan Queen (2007) yang berjudul Beginning 
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Teachers' Perceptions of Their Induction Program Experiences. Hasil dari 

penelitian yang mereka lakukan yaitu membahas tentang keberadaan seorang 

guru yang berkualitas di dalam kelas sangat membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya. Karena dengan adanya guru yang 

berkualitas tersebut dapat membimbing siswa dalam memaksimalkan kualitas 

siswa tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan kajian dan pusat perhatian dari penelitian ini yang 

berusaha untuk mengetahui pengelolaan kegiatan sarapan pagi (membaca 

Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab. Magelang, 

maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

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

dapat diamati (Bogdan dan Tailor dalam Moleong, 2006: 4). Penelitian 

kualitatif merupakan memberikan tekanan pada pemahaman dan makna, 

berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses 

daripada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, dan memberikan 

makna, dan memanfaatkan multimetode dalam penelitian (Sutama, 2010: 

61). 

Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian 

menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada (Denzin dan Guba dalam Moleong, 2006: 5). Kelompok 

yang diteliti merupakan satuan kecil yaitu MTs Negeri Grabag Kab. 

Magelang yang memiliki kekhususan dan keunggulan. Penelitian kualitatif 

27 
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ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

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

individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2007: 60). 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana suatu studi atau kajian yang 

merupakan hasil tahapan rencana penelitian (Mantja, 2008: 2). Desain 

penelitian ini adalah etnografi. Etnografi adalah sebuah pendekatan yang 

bersifat teoretis dari sebuah pendekatan penelitian kualitatif atau 

naturalistik. Etnografi merupakan studi yang mendeskripsikan dan 

mengintepretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem (Sukmadinata, 

2007: 62). Etnografi bertujuan untuk memahami pandangan hidup orang 

lain dari cara pandang pelakunya (Mantja, 2008: 2). 

Etnografi memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian 

yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Beberapa makna tersebut 

terekspresikan secara langsung dalam bahasa; dan diantara makna yang 

diterima, banyak yang disampaikan hanya secara tidak langsung melalui 

kata-kata dan perbuatan (Spradley, 2007: 6). Kelompok yang dijadikan 

penelitian dalam hal ini adalah MTs Negeri Grabag Kab. Magelang 

mengenai pengelolaan pembelajaran berbasis. Menurut Mantja (dalam 

Harsono, 2008: 156), etnografi pendidikan lebih mengacu pada sebagian 

atau keseluruhan proses pendidikan. Etnografer menjadi tertarik secara 

mendalam dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemeran sertaannya 
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dan mencatat secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan 

catatan lapangan (Moleong, 2006: 26). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Grabag Magelang berada di 

Jalan KH. Syiroj Grabag Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilaksanakan 

dengan pertimbangan bahwa MTs Negeri Grabag Magelang dari hasil pra 

survei yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya memiliki manjemen 

peserta didik yang cukup baik. sekolah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan mutu akademik maupun non akademik siswa. Untuk mutu non 

akademik salah staunya adalah melalui kegiatan sarapan pagi (membaca Al-

Quran dan Asmaul Husna)  di MTs Negeri Grabag Kab. Magelang. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan suatu keharusan karena 

dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen penelitian yang 

utama. Untuk itu peneliti harus hadir sendiri di  lapangan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam situasi yang sesungguhnya, 

kecuali itu peneliti harus sadar bahwa dirinya merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil 

penelitian (Moloeng 2006: 98). Penelitian dilakukan saat peneliti bersama 

guru pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Peneliti sebagai instrumen penelitian harus selalu memandang 

masalah aktual di lapangan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari kasus-kasus 
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yang terjadi. Data yang telah terkumpul pada saat tertentu perlu segera 

dianalisis agar dapat membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan 

kasus-kasus yang terjadi di lapangan dan kemudian dibuat ikhtisarnya, 

sehingga dapat dipahami secara baik.  

Peneliti hadir ke MTs Negeri Grabag Kab. Magelang, mulai dari 

permohonan ijin secara lisan, dilanjutkan dengan ijin tertulis dari Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Grabag Kabupaten Magelang atas pengantar 

surat ijin penelitian, dilanjutkan dengan mencari sumber data kepada kepala 

Madrasah, guru, dan siswa tentang pengelolaan kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna).  

 

D. Data, Sumber data, dan Nara Sumber 

1. Data 

Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 158) merupakan alat 

pemahaman, peneliti berusaha memahami makna domain dan taksonomi 

dari situasi budaya yang melingkupi suatu peristiwa. Data dalam penelitian 

ini dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 1) data primer atau sumber data 

utama 2) data sekunder atau data tambahan  Data utama diperoleh dalam 

bentuk verbal atau kata-kata lisan dan perilaku dari subyek (informan) 

berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran 

dan Asmaul Husna)  di MTs Negeri Grabag Magelang. Menurut Moleong 

(2006:112), karakteristik data primer atau data utama adalah dalam bentuk 

kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia.  
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Data sekunder bersumber dari dokumen atau foto-foto yang dapat 

digunakan sebagai pelengkap data primer, data sekunder berupa tulisan-

tulisan, foto yang berhubugan dengan pengelolaan kegiatan sarapan pagi 

(membaca Al-Quran dan Asmaul Husna) di MTs Negeri Grabag Kab.  

Magelang. 

2. Sumber Data 

Menurut Spradley (dalam Harsono, 2008: 160), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen atau bahan lain. Data diperoleh dari 

data primer dan data sekunder mengenai pengelolaan kegiatan sarapan 

pagi (membaca Al-Quran dan Asmaul Husna)  di MTs Negeri Grabag 

Kab. Magelang. 

3. Nara Sumber 

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek 

penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan 

yang sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini 

melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (key person) atau 

orang yang berkompeten. Bogdan dan Taylor (dalam Harsono, 2008: 160), 

menyatakan bahwa kebanyakan peneliti mempunyai satu atau lebih 

informan kunci yang darinya memperoleh pemahaman yang cukup tentang 

budaya dan situasi informan serta saling bertukar fikiran. Sementara itu 

Mantja (dalam Harsono, 2008: 160) dapat diperluas sesuai dengan 
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kebutuhan lapangan. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala 

Madrasah, guru, dan siswa MTs Negeri Grabag Kab. Magelang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2006: 208). Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi langsung sering juga disebut obeservasi partisipatif. 

Peneliti berperan aktif dalam lokasi studi, sehingga benar-benar terlibat 

dalam kegiatan yang ditelitinya (Harsono, 2008: 165). Peneliti mengamati 

secara langsung, baik secara formal maupun informal. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran data mengenai kondisi fisik 

sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, dan alat 

pendukung lainnya. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan tiga tahap. 

a. Pengamatan deskriptif; pengamatan untuk mengeksplorasi data secara 

umum; 

b. Pengamatan terfokus; pengamatan untuk menunjang analisis; 

c. Pengamatan terseleksi; pengamatan untuk menunjang komponen. 

Peneliti mengambil beberapa kegiatan yang secara detail sehingga 
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kegiatan tersebut patut dijadikan contoh dan masih mengandung 

beberapa kelemahan. 

 

2. Wawancara Mendalam 

Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008: 162) wawancara mendalam 

merupakan percakapan terarah yang tujuannya untuk mengumpulkan 

informasi etnografi atau memperkaya. Wawancara mendalam dapat diberi 

makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural dan 

kontras (Harsono, 2008: 162). Wawancara dilakukan tidak menggunakan 

struktur yang ketat, tetapi dengan pertanyaan yang makin memfokus pada 

masalah agar informasi yang dikumpulkan cukup mendalam sesuai dengan 

karakteristik penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai alat pengumpul 

data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya 

terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis 

dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan-

keterangan mengenai peristiwa tersebut. Studi dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2007: 221). 

Metode dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-

sumber dokumen yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan 

dengan hasil wawancara (Harsono, 2008: 165). Dokumen tersebut meliputi 
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rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, hasil belajar 

siswa, dan pelaksanaan kegiatan sarapan pagi (membaca Al-Quran dan 

Asmaul Husna)  di MTs Negeri Grabag Kab. Magelang. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive 

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan 

final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi 

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2006: 

277). 

2. Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan 
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dalam bentuk label, grafik, phie cahrd, pictogram dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terogranisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam 

penyajian data kualitatif, penyajian data bisa dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2006: 280). 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(Sugiyono, 2006: 283). 

Untuk memperjelas proses pelaksanaan analisis model interaktif, 

di bawah ini disajikan sebagai berikut: 
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Pengumpulan 
Data 

Penarikan 
Kesimpulan 

Reduksi  
Data 

Penyajian  
Data 

 

 Gambar 3.1 Komponen analisis data (Interactive Model) Miles and Huberman 

 

G. Keabsahan Data 

Data yang diperoleh dikatakan valid apabila temuan dan interpretasi 

data memiliki kredibilitas. Hal ini dicapai apabila data dan penafsirannya 

diterima oleh subjek penelitian. Reliabilitas ini dicapai melalui persamaan 

hasil observasi yang konsisten yang terletak pada kredibilitas, transferabilitas, 

konfirmabilitas, dan dependabilitas.  

Data yang diperoleh dikatakan valid apabila temuan dan interpretasi 

data memiliki kredibilitas. Dalam penelitian ini, yang dapat dilakukan oleh 

peneliti terbatas pada kredibilitas dengan mengusahakan semaksimal 

mungkin peneliti tinggal di lapangan dengan melakukan wawancara dan 

observasi berkali-kali sehingga diperoleh dan konsisten. Cara berfikir 

kualitatif, informasi dapat dikatagorikan valid manakala memiliki 

karakteristik informasi yang sama antar berbagai sumber (Harsono, 2011: 

35). Misalnya data dokumen sama dengan data observasi, bahkan sama juga 

dengan informasi dari informan. 
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Pengecekan keabsahan data penting dilakukan sebagai bagian dari 

penelitian yang bersifat ilmiah. Peneliti harus melakukan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang benar, 

sehingga upaya penelitian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Menurut Moleong (2006: 320) untuk menetapkan keabsahan data 

yang diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) derajat 

kepercayaan (credibiity); 2) keteralihan (transferability); 3) ketergantungan 

(dependability); 4) kepastian (confirmbility). 

1. Uji Credibility  

Uji credibility atau validitas internal merupakan uji kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

member check. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 173), triangulasi 

merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas 

dalam penelitian kualitatif.  Ada tiga jenis triangulasi ditambah satu review 

informan.  

a. Triangulasi Sumber 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan 

wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

b. Triangulasi Metode 
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Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

c. Triangulasi Peneliti 

Membandingkan informasi yang sama dari ketiga kasus. 

d. Reviu Informan 

Mengkomunikasikan hasil analisis dengan informan utama 

penelitian. 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan 

melakukan pengamatan. Wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan demikian hubungan peneliti dengan 

nara sumber semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, 

dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi  yang 

disembunyikan. Hal ini sangat perlu untuk memperoleh data yang akurat. 

Analisis kasus negatif yaitu kasus yang tidak sesuai atau berbeda 

dengan hasil penelitian sehingga pada saat tertentu. Dalam hal ini peneliti 

mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Apabila sudah tidak ada lagi yang berbeda atau 

bertentangan berarti data sudah dapat dipercaya. 

Menggunakan bahan referensi artinya penelitian perlu adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Data pendukung ini bisa dalam bentuk rekaman hasil wawancara, gambar 

atau foto-foto situasi yang ada di lokasi penelitian. Mengadakan member 
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check artinya proses pengecekan data yang diperoleh peneliti, kepada 

pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga 

data tersebut valid dan dapat dipercaya. 

Moleong (2006: 330) mengatakan bahwa keabsahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan antara lain:    

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa  yang dikatannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dilihat sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

2. Pengujian Transferability  

Keteralihan (transferability), pada dasarnya merupakan validitas 

eksternal pada penelitian kualitatif. Transferability perlu dilakukan orang 
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lain yang telah mempelajari laporan peneliti (Sutama, 2010: 73). Orang 

lain, termasuk rekan-rekan peneliti, para pembimbing atau promoter, dan 

para penguji akan membandingkannya dengan kepustakaan, wacana, 

penelitian, dan pengalamannya masing-masing. Agar mereka itu 

memperoleh gambaran yang jelas, peneliti perlu menjelaskan latar dan 

adegan mengenai lapangan tempat gejala itu berlangsung dan peneliti 

teliti.  

Transferability mempersoalkan apakah suatu temuan penelitian 

memungkinkan dapat digunakan atau diterapkan pada situasi dan kondisi 

lain, berkenaan dengan permasalahan yang sama dalam hal ini dapat atau 

tidaknya temuan penelitian itu diterapkan pada situasi dan kondisi lain, 

bukanlah menjadi ukuran peneliti, tetapi tergantung pada pihak-pihak lain 

yang menerapkan. Pembaca laporan penelitian akan dapat memperoleh 

gambaran yang jelas ”semacam apa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan apabila memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2006: 

310). 

3. Pengujian Dependability 

Paradigma positivistik memandang reliabilitas temuan penelitian 

sebagai replikabilitas, yaitu kemampuan hasil penelitian untuk diulang 

yang dilakukan dengan teknik pengujian berbentuk parallel (Sutama, 2010: 

73). Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu 

penelitian dikatakan dependability apabila orang lain dapat mengulangi 

atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji 
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dependability dilakukan dengan cara malakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang 

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. Apabila peneliti tidak mempunyai 

atau menunjukkan data “jejak aktivitas di lapangan”, maka dependabilitas 

penelitiannya patut diragukan (Sugiyono, 2006: 310). 

 

4. Pengujian Confirmability 

Confirmability merupakan serangkaian langkah untuk mendapatkan 

jawaban apakah ada keterkaitan antara data yang sudah diorganisasikan 

dalam catatan lapangan dengan materi-materi yang digunakan dalam audit 

trail (Harsono, 2008: 176). Audit trail merupakan langkah diskusi analitik 

terhadap semua berkas data hasil penelitian, mulai berkas data penelitian 

sampai dengan transkip pelaporan. Secara lugas, konfirmabilitas dilakukan 

dengan konfirmasi informasi secara langsung kepada nara sumber dan 

menghubungkan perolehan informasi satu sama lain. 

Confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut uji objektivitas 

penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Menguji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasilnya 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar confirmability. 


