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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia diciptakan Allah SWT terdiri dari dua substansi, yaitu fisik dan 

jiwa. Fisik manusia berbentuk objek material dan dapat terlihat, sedangkan 

jiwa manusia berbentuk ruh dan tidak dapat terlihat. Jiwa berada di dunia yang 

lebih halus. Sebuah dunia yang lebih dekat dengan Tuhan. 

 Jiwa tidak hanya mengikutsertakan tubuh material, tetapi emosi, pikiran 

dan tenaga. Tingkat perwujudan yang seragam dirangkum oleh keempat 

elemen dasar materi tersebut. Jiwa tersebut masih bersifat sempurna, suci dan 

dekat dengan Tuhannya., tetapi kini telah tertabiri dan tersembunyi. 

Sayangnya, begitu terwujud dalam bentuk materi, menjadi buta terhadap 

rahasia di dalam diri. Sebagai makhluk materi manusia tidak dapat 

mewujudkan sifat ketuhanan tersebut. Akan tetapi, Tuhan memberikan alat 

untuk kembali kepada kesadaran azali. Alat tersebut adalah akal dan kehendak 

yang merupakan potensi-potensi yang dimiliki manusia.
1
 

 Menurut Ibnu Sina, manusia dilahirkan di atas fitrah. Ia lahir dalam 

kondisi netral, tidak baik atau tidak jahat pada awalnya. Menusia baru berubah 

setelah beradaptasi dengan lingkungan pendidikannya. Jika baik maka ia akan 

jadi baik, sebaliknya bila buruk maka akan jadi buruk.
2
 

 Ikhwan Ash shafa mendefinisikan jiwa sebagai subtansi ruhaniah yang 
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mengandung unsur langit dan nuraniah, hidup dengan zatnya, mengetahui 

dengan daya, efektif secara tabiat, mengalami proses balajar, aktif di dalam 

tubuh, memanfaatkan tubuh, serta memahami bentuk segala sesuatu.
3
 

 At-Tustari mengemukakan pendapat tentang jiwa, seperti yang dikatakan 

oleh para sufi: “Bukankah yang dimaksud itu seperti yang dikatakan oleh 

orang yang kebanyakan tentang makna jiwa, yaitu 'wujud sesuatu', yang 

didalam bahasa diartikan sebagai keberadaan sesuatu”.
4
 Sedangkan al-

Fairuzzabadi mendefinisikan jiwa adalah hakekat sesuau dan substansinya. 

Menurut al-Hujuwairi, kaum sufi sepakat bahwa jiwa merupakan sumber 

kejahatan dan sarang keburukan. Namun demikian, masih ada sekelompok sufi 

yang berpendapat bahwa jiwa merupakan substansi yang independen, dimana 

pada suatu ketika  berlagak seperti ruh dan pada saat yang lain berlagak 

sebagai substansi yang memberi kehidupan.
5
 

 Jiwa manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang telah ada dalam potensi 

asal dan pengaruh eksternal dari lingkungannya. Perpaduan apa yang ada 

dalam diri manusia dan pengaruh eksternal akan melahirkan kondisi jiwa yang 

berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bila sesuatu yang 

sudah ada dalam jiwa itu bertemu dengan dunia eksternal positif, maka jiwa 

akn bertumbuh kembang menjadi jiwa yang positif, sehat dan kuat. 

Sebaliknya, jika kondisi dalam yang secara alami positif itu tidak mendapat 

dukungan positif dari lingkungan, maka jiwa tidak bertumbuh kembang tidak 
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secara optimal, diantaranya berkembanglah apa yang disebut hawa nafsu dan 

karenanya akan lahir sebagai perbuatan yang negatif bukan destruktif. 
6
 

 Kemajuan teknologi yang begitu pesat, era globalisasi dan era informasi 

dan telekomunikasi, seakan-akan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak ada 

tandingannya. Kemajuan teknologi dan lingkungan menjadi dapat menjadi 

pengaruh dari dunia eksternal yang negatif. Sosial media dan game online 

adalah pemicu utama siswa pada usia remaja menjadi malas belajar dan mudah 

terpegaruh hal-hal negatif. 

 Secara psikologis usia remaja adalah usia dimana individu berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah 

tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang 

sama.
7
 

 Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantan dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.pendidikan dalam pandangan Ibnu Sina bertujuan untuk 

mengembangkan manusia menjadi sosok pribadi utuh baik dari sisi fisik, 

spiritual dan moral.
8
 

 Pendidikan jiwa yang bermuatan jiwa ilahiah ditawarkan al-Farabi bagi 
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seorang pendidik, bermuara pada potensi mental, yang bukan saja cerdas pada 

aspek intelektual (kognitif), tetapi lebih ditekankan adalah cara 

mengaplikasikan dan mengintegrasikan ilmu di masyarakat lebih 

meningkatkan amal saleh.
9
 

 Nilai-nilai tasawuf yang ada di materi tasawuf MAN Karanganyar antara 

lain; zuhud, sabar, wara' dan menjauhi sifat tercela dan bersikap terpuji. 

 Menurut kaum sufi, seorang murid belum dapat dikatakan telah berubah 

jiwanya, sebelum dirinya merubah muatan ar-Rububiyah menjadi muatan sifat 

al-'Ubudiyah. Sehingga dapat merubah akhlak serta menjadi akhlak orang yang 

beriman, dan merubah tabiat binatang menjadi tabiat ahli ruhani; seperti selalu 

berdzikir dan menuntut ilmu pengetahuan.
10

 Menurut pendapat ini, siswa 

MAN Karanganyar seharusnya berakhlak baik. Menghormati guru, selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan, melaksanakan ibadah dengan tertib, dan 

tidak melanggar tata tertib yang telah ditetapkan. 

 Fakta di lapangan menunjukkan banyak sekali siswa MAN Karanganyar 

yang belum dapat berubah jiwanya, banyak siswa yang melakukan kenakalan 

remaja bahkan di dalam lingkungan sekolah. Seringkali mereka melanggar 

peraturan sekolah, tidak melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, berkelahi 

dengan teman, tidak menghormati guru ketika di dalam kelas dan tidak peduli 

dengan materi-materi yang diajarkan. Sering mengabaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Mengacu kepada tujuan pendidikan, untuk membentuk manusia yang 
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beriman dan berbudhi luhur, maka dari itu dimasukkanlah materi tasawuf ke 

dalam materi Aqidah Akhlak MA kelas XI dengan salah satu kompetensi dasar 

adalah membiasakan penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Nilai-nilai tasawuf dalam materi tasawuf di kelas XI MAN Karanganyar 

antara lain; berakhlak baik, menghindari akhlak-akhlak yang tercela, dan 

melaksanakan ibadah dengan tertib. 

 Namun, jika benar-benar diamati, kompetensi dasar menerapkan nilai-nilai 

tasawuf pada kehidupan sehari-hari, belum dapat terimplementasi dengan baik 

dikarenakan berbagai hal. Diantaranya, guru belum begitu menguasai materi 

tasawuf itu sendiri. Banyak kesalahan yang terjadi ketika pelajaran tasawuf 

berlangsung. Guru menyampaikan materi hanya sepengetahuannya saja dan 

kurangnya minat membaca buku tentang materi yang terkait. Menurut al-

farabi, apabila seorang pendidikan diberi porsi yang baik, tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara akan lebih cemerlang dan tercerahkan karena 

kesehatan mental yang membuahkan budi dan pekerti akan menjadi panglima 

dalam mengantar masyarakat dibanding dengan jiwa yang direcoki nafsu 

materi.
11

 

 Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul Tesis 

tentang “Implementasi Materi Tasawuf pada Siswa MAN Karanganyar 

Kelas XI Tahun Ajaran 2015/2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi materi tasawuf di kelas XI MAN Karanganyar 

tahun ajaran 2015/2016? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi materi 

tasawuf pada siswa kelas XI MAN Karanganyar tahun ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi materi tasawuf pada siswa MAN 

Karanganyar kelas XI. 

2. Untuk mengetahui foktor penghambat dalam proses mengimplementasikan 

materi tasawuf. 

 Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan Islam. 

2.  Manfaat secara praktis 

a. Bagi MAN Karanganyar, dapat menambah motivasi dan kreativitas guru 

dalam mengimplementasikan tasawuf pada siswa. 

b. Bagi pemerintah atau Diknas dapat menjadi pertimbangan untuk 
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menyusun kurikulum terutama untuk materi tasawuf. 

c. Bagi masyarakat dapat berkontribusi membimbing anak-anaknya atau 

anak-anak disekitarnya agar menjadi anak yang mempunyai akhlak yang 

baik. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian-penelitian yang sejenis telah dilakukan, akan tetapi dalam 

hal tertentu menunjukan perbedaan. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya 

yang dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka. 

1. Rahayu Fuji Astuti tesisnya yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Agama 

Berbasis Tasawuf di Pondok Pesantren Salafiyah al-Qadir Sleman 

Yogyakarta. Penilitian ini menyimpulkan internalisasi nilai tasawuf melalui 

tiga tahap, yakni: Takhalli (mengajak santri untuk membersihkan diri dari 

sifat-sifat tercela dan maksiat), Tahalli (pengisian jiwa tang telah bersih dari 

sifat tercela dengan sifat terpuji), Tajalli (melakukan perbuatan-perbuatan 

yang luhur). 

Penelitian yang dilakukan Rahayu bertujuan untuk memasukkan 

nilai-nilai tasawuf ke dalam mata pelajaran Agama Islam, yang sebelumnya 

belum terdapat nilai-nilai tasawuf di dalamnya. Sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan adalah mengobservasi imlementasi nilai-nilai tasawuf pada 

siswa MAN Karanganyar dan bagaimana agar nilai tasawuf tersebut 

terimplemtasi dengan baik. Dimana nilai-nilai tasawuf tersebut sudah ada 

dalam materi pelajaran tasawuf. 
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2. Fahrudin desertasinya yang berjudul Implementasi Pendidikan Nilai 

Berbasis Tasawuf Sebagai Upaya Membentuk Manusia 'Arifun Billah di 

SMA Pondok Modern Sumber Daya at-Taqwa (POMOSDA) Tanjung Anom 

Nganjuk Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan: (1). Untuk dapat 

menghasilkan peserta didik yang berkarakter 'Arifun Billah harus disusun 

rumusan tujuan pendidikan keimanan yg berorientasi tasawuf, sehingga 

pendidikan keimanan tidak hanya diarahkan agar peserta didik dapat 

percaya akan adanya Allah, tetapi harus dapat menghatarkan peserta didik 

agar mengimani Allah dengan seyakin-yakinnya. (2).Untuk dapat 

mengahsilkan kaakter manusia yang 'Arifun Billah, maka perlu disusun 

suatu program pendidikan keimanan berbasis tasawuf, baik silabusnya 

maupun materinya. (3). Untuk dapat mehantarkan para siswa agar daat 

beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka perlu adanya suatu 

proses internalisasi keimanan yang dilakukan melalui pemberkahan (talqin) 

oleh guru Wasithah, yang dalam istilah umum biasa disebut mursyid. (4). 

Untuk dapat mengukur keberhasilan pendidikan keimanan, maka bentuk 

evaluasi harus dilakukan tidak hanya berupa tes, baik lisan maupun tulisan, 

tetapi harus ada evaluasi yang berkaitan dengan akhlak mulia dan 

kepribadian ang dilakukan melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-

hari, yang berkaitan dengan ketaatan dalam beribadah, cara berbicara, cara 

berpakaian, dan pergaulan dengan teman-temannya. 

Desertasi ini membahas tentang bagaimana implementasi 

pendidikan berbasis tasawuf agar dapat menjadikan manusia yang 'Arifun 
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Billah, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi pada 

materi tasawuf itu sendiri. 

3. Dina tesisnya yang berjudul Konsep Tasawuf Modern Hamka dan 

Implementasinya dalam Bimbingan Konseling Islam. Tesisnya menuliskan 

bahwa ajaran tasawuf yang ditawarkan Hamka ini mampu menjembatani 

persoalan umat berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi di era modern ini. Implementasi konsep Tasawuf Modern Hamka 

dalam bimbingan konseling Islam mengacu pada pengertian Bimbingan 

Konseling Islam, fungsi dan tujuan Bimbingan Konseling Islam serta asas-

asas Bimbingan Konseling Islam. 

Tesis ini membahas tentang implementasi tasawuf dalam bimbingan 

konseling, sedang penelitian ini membahas tentang implementasi materi 

tasawuf pada kehidupan sehari-hari siswa. 

4. Asep Kurniawan artikelnya yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Tasawuf 

Dalam Rangka Pembinaan Akhlak di Sekolah Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan dalam jurnal Al-Tahrir, Vol. 13, No. 1 Mei 

2013 : 187 – 206. Dalam tulisan tersebut mengatakan bahwa Model 

pendidikan tasawuf menekankan peran dalam perbuatan yang kemudian 

memunculkan akhlak yang baik. Ajaran tasawuf yang memasuki ruang 

esoterik melahirkan akhlak sebagai alat kontrol psikis dan sosial bagi insan 

pendidikan dalam hal ini siswa di sekolah umum. Untuk merealisasikannya 

dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini penting artinya bagi 
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siswa. Terlebih pendidikan yang ada di sekolah masih terasa kering 

dari aspek spiritualitas. Tanpa model pendidikan ini, dalam dunia 

pendidikan akan dihuni oleh kumpulan “binatang” yang tidak memahami 

makna penting dari kehidupan itu sendiri. 

Di sinilah tasawuf dengan olah ruhaninya menjadi satu jawaban yang 

bisa menstabilkan kondisi krisis jiwa pendidikan di sekolah. Ajaran 

kedamaian, cinta serta kasih sayang dalam dunia tasawuf adalah segmen 

yang cukup menarik untuk disingkap, sekaligus sebagai upaya membangun 

tatanan kehidupan yang harmonis. 

Bila penelitian-penelitian di atas diperbandingkan dengan tesis 

penulis, maka akan diperoleh sebuah kesimpulan bahwa sejauh ini 

penelitian yang bertemakan implementasi tasawuf sudah banyak dilakukan. 

Namun penelitian ini berbeda tempat dan objek penelitian dengan 

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan, teori-teori yang dikenal, buah pikiran para pakar dan yang 

dikonstruksikan menjadi suatu yang mengandung sejumlah problematik yang 

perlu diteliti lebih lanjut.
12

 Kerangka teoritik dalam penelitian ini diperlukan 

karena akan memberikan gambaran dan landasan bagi realisasi dari sebuah 

penelitian yang tepat. Selain itu landasan teori juga berfungsi sebagai dasar 
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strategis dalam pelaksanaan penelitian.13 

 Teori untuk mengambil data dari penelitian ini mengambil dari buku 

Aqidah Akhlak dari Kementrian Agama RI tahun 2015 yang menjadi buku 

pegangan siswa kelas XI MAN Karanganyar.  

1. Pengertian Tasawuf. 

Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara 

menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan bathin, 

untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dari definisi tasawuf di atas 

dapat dipahami secara utuh, maka akan tampak selain berorientasi 

spiritual, tasawuf juga berorientasi moral. Dan dapat disimpulkan bahwa 

basis tasawuf adalah penyucian hati dan penjagaannya dari setiap cedera 

dan bahwa produk tasawuf adalah hubungan yang benar dan harmonis 

antara manusia dan Allah.  

Dengan demikian sufi adalah orang yang dimampukan Allah untuk 

menyucikan hati dan menegakkan hubungannya dengan Dia dan ciptaan-

Nya dengan melangkah pada jalan yang benar.
14

  

2. Pembagian Ilmu Tasawuf.  

a. Tasawuf akhlaki. 

Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai-nilai 

etis (moral) atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. 

Tasawuf akhlaki membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa 

yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan 
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tingkah laku yang ketat, guna mencapaik kebahagiaan yang optimal.  

b. Tasawuf amali.  

Tasawuf amali adalagh tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan 

beribadah, tujuannya adalah agar diperoleh penghayatanspiritual dalam 

setia melakukan ibadah. Keseluruhan rangkaian amalan lahiriah dan 

latihan oleh batiniah dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, yaitu dengan melakukan macam-macam amalan yang terbaik 

serta cara-cara beramal yang paling sempurna. 

c. Tasawuf falsafi.  

Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-

masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Dalam upaya 

mengungkapkan pengalaman rohaninya, para sufi falsafi sering 

menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar yang dikenal dengan 

syathahat yaitu suatu ungkapan yang sulit dipahami.
15

  

3. Maqam dalam Tasawuf. 

Maqam arti dasarnya adalah temoat berdri, dalam terminologi sufistik 

berarti tempat atau martabat seorang hamba di hadapan Allah pada saat dia 

berdiri menghadap-Nya. Tingkatan maqam adalah taubat, wara', zuhud, 

sabar, syukur, tawakal, khauf, raja' dan mahabbah. 

4. Nilai-nilai tasawuf dari para tokoh.  

Tokoh-tokoh yang dijadikan contoh dalam implementasi nilai-nilai tasawuf 

dalam buku Aqidah Akhlak kelas XI adalah Nabi Muhammad Saw., Abu 
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Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi 

Thalib. Sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan nilai-nilai tasawuf 

dari tokoh sufi, buka dari tokoh khulafaus rasyiddin karena nilai-nilai 

tasawuf akan lebih spesifik. 

 

F. Metode Penelitian   

Agar dalam peneltoan mendapaykan hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai pula 

dengan data yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut; 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam peneitian 

kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa 

kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, 

catatan lapangan, foto dokumen pribadi dan lainnya.
16

 

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. Penelitian deskriptif  merupakan penelitian yang menggambarkan 

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang 

berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya 

adalah untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang 

diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. 
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Menurut Badgan dan Taylor  mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati atau 

pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengunkap 

data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan dan yang 

mereka alami terhadap fokus penelitian.
17

 

Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan (Field Research), dimana penelitian ini dilakukan 

langsun di lapangan yaitu di MAN Karanganyar untuk mendapatkan data 

yang diperlukan, peneliti mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena. 

Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang 

kemudian dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara. Pendekatan 

itu digunakan untuk melakukan penelitian kaitannya dengan implementasi 

materi Tasawuf pada siswa MAN Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 

2. Metode Penentuan Subjek 

Untuk menggunakan atau meneliti subjek di lapanan penelitian ini 

menggunakan metode populasi dan sampel. Berikut penjelasannya: 

 a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
18

  Adapun yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN Karanganyar 

tahun ajaran 2015/2016. 
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Aksara, 2002), hlm. 130 
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b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. 

Untuk mengambil sampel sebagai pedoman adalah apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, tetapi apabila subjeknya lebih dari 100 

maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
19

 Dari tiga 

kelas yang berisi 120 siswa, maka 10% dari 120 adalah 12 siswa. 

 Jenis-jenis sampel antara lain: proporsional sample , stratified 

sample, purposive sampling, quota sample, double sample, area 

probability sample dan cluster sample. Penelitian ini menggunakan area 

probability sample, merupakan salah satu sampling yang juga kerap kali 

digunakan dalam research-research sosial, termasuk reaserch 

pendidikan.
20

 

3. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh.
21

 Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek berupa wawancara, 

observasi dan kuesioner(daftar pertanyaan). Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya tetapi 

melalui sumber lain baik lisan ataupun tertulis berupa dokumen dan 

                                                 
19

  Ibid. Hlm. 120 
20

  Beni Ahmad Saebeni, Metodologi Peelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 

181 
21

  Suharsini Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), hlm. 114 
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catatan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adala percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
22

  Metode ini ditujukan kepada 

guru Aqidah dna siswa dengan menyiapkan pertanyaan  (interview guide) 

untuk memperoleh data tentang implementasi materi tasawuf. 

1). Penyusunan Pedoman Wawancara 

a) Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan 

masalah secara tuntas. 

b) Menentukan “domain” yang mewakili masalah yang sebenarnya. 

c) Mengidentifikasi sampel secara lebih terperinci, termasuk dalam 

hal ini identitas sampel. 

d) menentukan tipe wawancara yang akan digunakan. 

e) Menentukan bentuk pertanyaan wawancara. 

f) Menggunakan bentuk langsung atau tidak langsung. 

g) Mempertanyakan fakta atau pendapat. 

h) menentukan isi pertanyaan wawancara. 

i) menyatakan urutan pertanyaan dengan urutan yang jelas. 

                                                 
22

  Lexy J. Moleong, Metodologi... hlm. 186 
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j) Mulai dari pertanyaan fakta yang sederhana. 

k) Menunda pertanyaan yang kompleks, sampai kegiatan akhir. 

l) Menghindari pertanyaan yang membimbing, yang menyarankan 

sumber informasi memberikan jawaban sesuai dengan yang 

diharapkan pewawancara. 
23  

b. Observasi (Pengamatan) 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap persitiwa atau fenomena yang diselidik.
24

 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh kegiatan dan tingkah laku siswa di lingkungan 

sekolah. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal atau 

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

prasasti, notulen rapat, leager, agenda, dan sebagainya.
25

  Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil MAN Karanganyar, 

visi-misi dan tujuan pendidikan MAN Karanganyar serta keadaan guru 

dan siswa MAN Karanganyar. 

5. Keabsahan Data 

Dalam menentukan kebasahan data (trust worthiness) pada 

penelitian kualitatif, harus memenuhi persyaratan. Menurut Moleong, 

untuk menentukan keabsahan data menggunakan empat kriteria, yaitu 

derajad kepercayaan (credibility), maksudnya data yang benar-benar dapat 

                                                 
23

 Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 380 
24

  Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 

2002), hlm. 58 
25

  Suharsini Arikunto, Metodologi... hlm. 135 
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dipercaya dengan cara triangulasi, keteralihan (transferability), data dapat 

dialihkan untuk bukti peralihan, ketergantungan (dependability) data bebas 

digunakan sebagai  bahan penelitian, dan kepastian (confirmability) data 

memiliki sifat mudah untuk dikonfirmasikan. 

Pada penelitian ini, akan digunakan cara triangulasi dalam 

pengujian data, triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang dari luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi, yakni; sumber, metode penyidik dan teori. Dalam penelitian ini 

akan menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan.
26

 

                                                 
26

  Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 1995), 
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6. Teknik Analisis Data 

 Menurut Bogdan dan Biklen  adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
27

 Dalam 

hal tersebut Nasution, menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan 

dan menjelaskan masalah sebelum ke lapangan dan berlangsung terus 

menerus sampai hasil penulisan. 

 Dalam penelitian ini akan terus mengkaji dan menganalisis 

berbagai macam data yang telah diperoleh secara lebih seksama. Kegiatan 

analisis data ini mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian, yaitu dengan mengambil informasi yang sama 

dari berbagai informan yang telah dikenal mempunyai sifat jujur dan 

terbuka. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini 

menggunkan model Miles dan Huberman
28

, yaitu; 1) data reduction 

(reduksi data), 2) data display (penyajian data), 3) Conclution 

drawing/verfication (penarikan kesimpuan/verifikasi). Berikut 

penjelasannya: 

 

 

                                                                                                                                      
hlm. 178 

27
  Lexy J. Moleong, Metodologi... hlm. 248 

28
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 337 
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a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan bagian analisis data yang berfungsi 

untuk mempertegas, memperpendek dan membuat fokus hal-hal yang 

penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan akhir. Proses tersebut berlangsung 

terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Karenanya reduksi data 

sebenarnya digunakan pada saat pengumpulan data berupa membuat 

kegiatan ringkasan dan catatan yang diperoleh dari permasalahan. 

b. Sajian data      

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Sajian data merupakan rakitan kalimat informasi yang disusun 

secara logis dan sistematis sehingga memungkinkan peneliti utntuk 

melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan 

pemahamannya. Sajian data ini berupa matrik, skema, jaringan, bagan 

dan kegiatan tentang perilaku tasawuf. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi           

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam 

rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif 

dapat mengetahui sejak awal terhadap hal-hal yang ditemui sehingga 

memungkinkan peneliti melakukan pencatatan, pengaturan serta 

pernyataan-pernyataan konfigurasi yang memungkinkan, arahan sebab 

akibat dan berbagai proporsi, diharapkan konklusi akan diperoleh 
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secara jelas. Dalam melakukan penarikan kesimpulan akhir tidak 

semata perumusan dan pengumpulan data berakhir. Artinya jika 

kesimpulan-kesimpulan sementara telah diperoleh masih 

memungkinkan untuk dilakukan verifikasi gerak pengulangan dan 

penelusuran data kembali dengan cepat bila timbul pemikiran yang 

kedua dalam proses menulis dan seterusnya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini disajikan dalam 5 bab. Susunan laporan 

diuraikan sebagaimana sistematika pembahasan berikut: 

Bab I, adalah bab awal yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri 

dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, adalah bagian yang berisi pemaparan mengenai teoari-teori 

tentang implementasi materi tasawuf. Pada bab ini diuraikan mengenai: 

pengertian tasawuf, sejarah tasawuf, nilai-nilai  materi tasawuf, hambatan dan 

dorongan implementasi materi tasawuf. 

Bab III, adalah bagian yang berisi mengenai pelaksanaan pengajaran 

materi tasawuf dan implementasinya di MAN Karanganyar. Bab ini dimulai 

dari: Pemaparan tentang gambaran umum sekolah; visi, misi, tujuan sekolah, 

kondisi sarana dan prasarana, kondisi Sumber Daya Manusia, kondisi siswa, 

struktur organisasi, implementasi nilai-nilai materi tasawuf, hambatan dan 

dorongan implementasi materi tasawuf  kelas XI MAN Karanganyar. 
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Bab IV,  merupakan bab yang berisi mengenai analisis terhadap 

pelaksanaan pengajaran materi tasawuf dan faktor pendorong dan penghambat  

implementasi nilai-nilai materi tasawuf di MAN Karanganyar. 

Bab V, adalah bagian penutup dari laporan yang berisi kesimpulan dan 

saran. 

 


