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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah bagian yang tidak dapat terlepas bagi seseorang bahkan di

samping itu untuk menentukan akan kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari

mutu pendidikan. Pendidikan merupakan kata kunci dalam proses menciptakan

meningkatkan sumber daya manusia antara pendidikan dan manusia sudah menjadi

suatu mata rantai yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Manakala

peningkatan kualitas pendidikan dilakukan maka hal itu juga dimaksudkan sebagai

usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Upaya ini secara sadar sudah

digencarkan oleh pemerintah di negara manapun yang menginginkan sumber daya

manusia yang berkualitas, tidak terkecuali Indonesia, dimana termaktub pada

landasan negara cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah

Indonesia dengan berbagai cara telah melangkah kearah tersebut dengan berupaya dan

menggencarkan dengan meningkatkan pendidikan yang berkualitas.3

Peningkatan sumber daya manusia sudah menjadi kewajiban bagi rakyat

Indonesia disamping berkembangnya era globilaisasi yang mengharuskan kesiapan

bagi suatu bangsa untuk dapat bersaing secara bebas. Sektor pendidikan memiliki

fungsi yang sangat penting karena merupakan wadah guna menciptakan kualitas

sumberdaya manusia. Maka dari itu, perlu menjadi perhatian utama bahwa

pembangunan bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang harus digalakkan oleh

pemerintah, salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan.4

Munculnya pandemi covid-19 merupakan ujian bagi seluruh penduduk dunia,

seluruh aspek kehidupan manusia terganggu tanpa kecuali pendidikan. Berbagai

3 Nur Habibullah, dkk., Pembinaan Profesi Guru di Indonesia, (Bandung: Mujahid Press, 2017),
hlm. 4.

4 Ibid. hlm.5.
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negara mengharuskan menghentikan pembelajaran tatap muka secara langsung baik

dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tanpa terkecuali negri kita tercinta

Indonesia sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh atau secara online.

Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran formal yang mana siswa dan

guru berada ditempat terpisah dengan menggunakan alat komunikasi interaktif guna

menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan didalamnya.5

Ada 2 dampak terhadap berlangsunya pendidikan di Indonesia karena pandemi

covid-19. Pertama, dampak yang di rasakan oleh kebanyakan keluarga di Indonesia,

di kota ataupun desa karena belum terbiasa melakukan sekolah di rumah, hal ini

merupakan kejutan khususnya bagi orang tua yang bekerja di luar rumah karena harus

mendampingi anaknya belajar, tak lain di pelosok desa yang berpenduduk sekolah

sangat padat menjadi kebingungan karena kurangnya sarana dan prasarana serta

informasi teknologi yang minim. Kedua, evaluasi pendidikan secara online banyak

trial dan eror dengan sistem yang tidak ada kepastian, terpenting adalah penilaian

terhadap penanaman nilai-nilai karakter bagi siswa.6

Pendidikan Karakter ialah usaha sadar, terarah, dan terencana melalui

lingkungan pembelajaran guna menumbuhkan seluruh kemampuan manusia sehingga

memiliki kepribadian baik, berakhlak, dan memiliki pengaruh konstruktif terhadap

lingkungan serta masyarakat.7

Berbicara mengenai pendidikan karakter bahwa penanaman nilai karakter

tidak terpaut pada suatu nilai karakter saja, Menurut Kemendiknas kaitannya dengan

peningkatakan pelaksanaan penanaman nilai karakter pada satuan pendidikan, telah

5 Simonson M, Smaldino, dkk, Teaching and Learning at a distance: foundation of distance
education, (Upper Saddle River,NJ: Person, 2006), hlm. 32.

6 Rizqon Halal Syah Aji’, Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah,
Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Salam Jurnal Vol. 7 No. 5, hlm. 5

7 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, (Bandung:Insan
Cita Utama, 2010), hlm. 11.
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teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan

pendidikan nasional yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif,

Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air,

Menghargai Prestasi, Bersahabat/ Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca,

Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab.8 Adapun dari 18 nilai karakter

tersebut yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini ialah penerapan karakter

religius di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar merupakan salah satu sekolah yang

dikelola oleh perseritakan Muhammadiyah yang berada di bawah naungan Pendidikan

dasar dan Menengah atau yang biasa dikenal dengan istilah DIKDASMEN. SMK

Muhammadiyah 2 Karanganyar berada di lokasi yang sangat strategis yaitu berada di

Jl. RW. Monginsidi Karanganyar, tepatnya di Kampung Sidomulyo Kelurahan

Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, yang merupakan

jantung Kota Kabupaten Karanganyar.

Lokasi SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar yang berada di pusat kota

Karanganyar, menjadikan sekolah ini salah satu sekolah yang mendapatkan perhatian

lebih dari masyarakat sekitar, maupun masyarakat yang tinggal berjauhan dari sekolah

tersebut. Terlebih berbagai sarana yang nyaman untuk melangsungkan kegiatan

pembelajaran, yang didukung dengan kualifikasi guru yang sangat kompeten di

bidangnya. Menjadikan SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar sebagai sekolah favorit

yang diminati oleh siswa yang baru saja lulus dari bangku Sekolah Menengah

Pertama.

Berbagai upaya dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar agar

siswa tetap memeliki karakter relius, sehingga adapat diaplikasikan selama berada di

8 Hartono, Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013, Jurnal Jnana Budaya Vol.19, No. 2, hlm.
259 - 268.
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lingkungan Sekolah maupun ketika sedang bergaul dengan teman yang sama-sama

memeluk agama Islaam ataupun dengan pemeluk agama non muslim.

Berdasar pada data di lapangan yang peneliti amati di SMK Muhammadiyah 2

Karanganyar memiliki program unggulan dalam penerapan pendidikan karakter dan

ditambah dengan berbagai program serta inovasinya, salah satunya ialah menyusun

jadwal pembelajaran khusus untuk pendidikan karakter. kegiatan pembelajaran yang

memuat pendidikan karakter, yaitu melaksanakan shalat sunnah dhuha , tilawatil

Quran, dan mengirim pelajar ke pesantren untuk progam tahfidz, selain itu siswa-

siswi SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dituntut agar mampu mempraktekkan

karakter ramah, sopan santun dan menghormati sesama pemeluk agama islam, mupun

melakukan pergaulan dengan baik kepada pemeluk agama non muslim dengan tidak

membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pendidikan pendalaman karakter merupakan satu hal yang wajib diterapkan

karena kegiatan belajar tidak sebatas menjadikan siswa cerdas namun juga

membentuk budi pekerti dan sopan santun dalam berperilaku.9 Dari uraian diatas,

peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penerapan

pendidikan karakter melalui pembelajaran jarak jauh dengan judul “penerapan

pendidikan karakter melalui pembelajaran jarak jauh di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana penerapan pendidikan karakter religius melalui pembelajaran jarak

jauh di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021?

9 Shella Agustina Ayuningtyas, dkk, Pembentukan Nilai Religius dan Kreatif Melalui Kegiatan
Pendalam Karakter, Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran Vol.1, No.2, Juli 2020.
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2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan pendidikan karakter religius

melalui pembelajaran jarak jauh di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar

tahun pelajaran 2020/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pendidikan karakter religius

melalui pembelajaran jarak jauh SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam

memberikan pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh tahun ajaran

2020/2021.

b. Mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam penerapan

pendidikan karakter religius melalui pembelajaran jarak jauh di SMK

Muhammadiyah 2 Karanganyar tahun ajaran 2020/2021.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat menambah hazanah keilmuan dan

pengembangan teori yang berkaitan erat dengan bidang Pendidikan Agama

Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
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Menambah wawasan dan meningkatkan akhlakul karimah bagi peserta

didik.

b. Bagi guru SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar

Meningkatkan kreativitas dalam membentuk peserta didik berperilaku

sopan, santun, dan berakhlak mulia.

c. Bagi SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar

Memberikan sumbangan terbaik dalam rangka perbaikan proses

pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia.

d. Bagi peneliti

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan

bagi peneliti sebagai praktisi ilmu pendidikan pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan

ialah penelitian yang mempelajari secara khusus mengenai latar belakang kondisi

terkini, hubungan suatu sosial, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Inti dari

penelitian ini ialah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan

observasi langsung tentang suatu peristiwa yang terjadi.10

Menurut Bodgan & Biklen, S penelitian kualitatif merupakan salah satu cara

penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa tulisan, ucapan dan perilaku

orang yang diamati. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh

informasi data yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif

10 Usman Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.
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partisipan. Informasi tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu namun didapatkan

setelah melakukan analisis terhadap suatu peristiwa yang dijadikan fokus penelitian.11

Nawawi mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif diterjemahkan sebagai

suatu rangkaian atau proses untuk mendapatkan data-data, dari kondisi sewajarnya

dalam kehidupan suatu obyek yang berhubungan dengan penyelesaian suatu

permasalahan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif

diawali dengan mengumpulkan data-data dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan

secara keseluruhan dan rasional.12

Penerapan metode kualitatif akan memperoleh informasi dilapangan berupa

data dalam bentuk fakta yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu

pendekatan kualitatif akan lebih condong pada perolehan informasi yang bersifat

mendalam terutama dengan terlibatnya peneliti di lapangan. Dalam penelitian

kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan informasi yang

dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.13

Kajian yang dilakukan oleh peneliti masuk dalam kategori jenis penelitian field

research atau yang biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, dimana peneliti

mengamati langsung subjek yang merupakan sumber informasi untuk memperolah

data yang berhubungan dengan tema yang dikaji, serta dikelompokkan berdasarkan

kriteria yang ada, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.

Peneliti menggabungkan berbagai langkah dan metode agar memperoleh data

yang valid, terutama yang berhubungan dengan penanaman karakter religius pada

siswa-siswi di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Peneliti melakukan pengamatan

langsung terhadap pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh guru ketika

11 Pupu Saeful Rahmat,2009, “Penelitian Kualitatif”, EQUILIBRIUM, Vol.5 No.9, hlm.2-3
12 Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University

Press, 1992), hlm. 209.
13 Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta. 2005), hlm.2.
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menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, selang beberapa waktu peneliti

juga melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa, setelah guru menyampaikan

materi pembelajaran yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai dan karakter.

Agar semakin lengkap dalam memperoleh data, peneliti juga melakukan tanya jawab

langsung kepada sumber utama dalam penanaman nilai-nilai dan karakter religius

kepada siswa, terutama kepada wali murid, guru pendidikan agama islam, dan

beberapa siswa.

Data yang telah diperoleh dalam kegiatan pengamatan selama proses

pembelajaran jarak jauh, mengamati perilaku siswa, serta melakukan kegiatan tanya

jawab langsung kepada bebera wali murid dan beberapa siswa. Peneliti menjabarkan

data yang didapatkan dengan gambaran yang runtut dan sistematis. Sehingga sangat

tepat jika penelitian ini menggunakan deskripsi data kualitatif, yang dapat

memberikan informasi dan penjabaran data dengan rinci, detail dan mudah dipahami

oleh siapa saja yang membacanya.

2. Sumber Data

Sumber data ialah sumber datangnya informasi yang dapat ditemukan.14

Dalam penelitan ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data

sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian

yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, dalam hal ini peneliti

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), hlm. 172.
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memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan.15

Data primer dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan

penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan

dari proses penelitian, yang mana hal tersebut memiliki tujuan sebagai pengambilan

keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil pengamatan pada suatu

perilaku atau peristiwa, dan hasil pengujian. Data primer merupakan informasi data

yang akurat, karena data disajikan secara terperinci. Dengan bertemu langsung dan

observasi kegiatan di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Dalam hal ini peneliti

mencoba menggali informasi yang berkaitan dengan bagaimana penerapan pendidikan

karakter religius, hambatan, dan solusi dari penerapan pendidikan karakter melalui

pembelajaran jarak jauh.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari dokumen, naskah publikasi,

laporan penelitian dari dinas maupun instansi, serta sumber data lainnya yang

mendukung penelitian.16 Data sekunder ialah informasi yang didapatkan secara tidak

langsung dari objek penelitian yang bersifat umum, yaitu seperti: struktur organisasi,

data kearsipan, dokumen, buku yang memiliki keterkaitan dengan penerapan

pendidikan karakte, dan data dalam bentuk file yang diperoleh dari jurnal.

Data sekunder didapatkan peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui

perantara atau didapatkan dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh

dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Data dari kepustakaan yaitu

15 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantiatif dan Kualitatif, (Surabaya:
Airlangga University Press, 2005), hlm.128.

16 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), hlm. 13.
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berasal dari buku-buku seperti buku pendidikan karakter, buku pembelajaran jarak

jauh, al-Qur’an, karya ilmiah, koran, majalah dan internet.

3. Objek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ialah tempat dimana dilakukan penelitian. Penentuan tempat

penelitian merupakan proses yang sangat penting karena dengan ditentukannya

tempat penelitian maka objek dan tujuan juga akan lebih jelas sehingga

mempermudah peneliti dalam melaksanakan proses penelitian.17 Lokasi penelitian ini

tepatnya berada di lembaga formal yaitu SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar beralamat di Jalan RW Monginsidi,

Tegalgede, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar pertimbangan dari pengambilan

lokasi penelitian ini karena telah dilakukan observasi dan secara teknis didasarkan

pada kesempatan, waktu, biaya, alat, dan tenaga yang peneliti miliki selaku pihak

yang melaksanakan penelitian.

b. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ialah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai

suatu fakta atau pendapat. Maka subjek penelitian merupakan sumber informasi yang

akan mengungkapkan fakta-fakta ditempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini

ialah Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, guru kesiswaan, wali kelas,

Guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan beberapa siswa. Peneliti menggali

informasi mengenai program penerapan pendidikan karakter, kendala dan solusi

dalam penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran jarak jauh.

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta,
2006), hlm. 9.
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4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode

sebagai berikut:

a. Wawancara

Moleong mendefinisikan bahwa wawancara ialah percakapan dengan

tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)

yang memberikan jawaban pertanyaan, guna memperoleh informasi terkait

permasalahan yang akan di teliti.18

Teknik wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur

dimana akan dilaksanakan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

kurikulum, guru kesiswaan, guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, wali

kelas, siswa, maupun orangtua wali murid di SMK Muhammadiyah 2

Karanganyar.

b. Observasi

Fathoni mendefinisikan bahwa observasi ialah proses dalam

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan, disertai

pencatatan pada keadaan atau perilaku objek penelitian. Orang yang

melakukan observasi disebut dengan pengobservasi (observer) dan pihak

yang diobservasi disebut terobservasi (observee).19

18 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2016), hlm.
186.

19 Abdurrahmat, Fathoni,Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. (Jakarta: PT
Rineka Cipta), hlm.104.
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Observasi ini dilakukan dengan mengamati Guru dalam menerapkan

pendidikan karakter religius dan sikap siswa ketika pembelajaran daring di

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

c. Dokumentasi

Sugiyono mendefinisikan bahwa dokumentasi ialah catatan kejadian

pada waktu lampau, dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya

monumental seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

sebagai penguat dalam teknik observasi dan wawancara dalam suatu

penelitian sehingga data yang disajikan akan lebih kredibel atau dapat

dipercaya.20

Dokumentasi pada penelitian ini ialah foto, karya-karya terdahulu, dan

data dokumen yang ada kaitannya dengan penerapan pendidikan karakter di

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Analisis data ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui

wawancara, catatan penelitian, dan dokumentasi, secara sistemastis sehingga informsi

dapat mudah dimengerti, dan temuan penelitian dapat disajikan kepada khalayak

ramai. Analisis data dilaksanakan dengan cara pengorganisasian data, penjabaran ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat

kesimpulan.21 Aktivitas pada analisis data ialah: reduksi data, penyajian data, dan

verifikasi data.

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 82.

21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.334.
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a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah bagian-bagian pokok

yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.22 Berupa catatan

lapangan, hasil wawancara dengan subjek penelitian, dan membuat

kategorisasi berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait

penerapan pendidikan karakter religius melalui pembelajaran jarak jauh di

SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang naratif, tabel, grafik,

dan sejenisnya23. Melalui penyajian data tersebut, maka informasi dapat

terorganisir, tersusun dalam pola yang berkaitan, sehingga informasi dapat

mudah difahami.

c. Verifikasi

Aktivitas dalam proses ini ialah memeriksa dan menguji kebenaran

informasi yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir dapat sesuai

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat

tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan proses verifikasi data menjadi

lebih kredibel.24

Dalam hal ini pengambilan kesimpulan dilakukan dengan

menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari fakta di lapangan mengenai

penerapan karakter religius lalu di analisis, dimuat pertanyaan kemudian

dihubungkan dengan teori yang sesuai, kemudian pernyataan hingga

kesimpulan.

22 Miles & Huberman dikutip Sugiyono , Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta,
2018), hlm. 334.

23 Ibid, hlm. 339.
24 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.(Bandung: Alfabeta, 2009),hlm. 91.
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6. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak ada perbedaan antara data yang

diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Maka

untuk menguji data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kreadibilitas data

diantaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.25

a. Triangulasi Sumber

Tahap ini dilakukan dengan cara mengecek informasi didapat melalui

berbagai sumber. Data yang didapat dianalisis sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan berbagai sumber data.

b. Triangulasi Teknik

Tahap ini dilakukan dengan cara mengecek informasi pada sumber yang

sama dengan cara yang berbeda guna memastikan informasi mana yang

dianggap benar. Sebagai contoh untuk mengecek data bisa melalui wawancara,

observasi, dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Selanjutnya pada tahap ini dilakukan sebagai proses pemeriksaan ulang

secara bertahap dengan waktu yang berbeda mengenai suatu hal yang sama.

Karena waktu sangat mempengaruhi keabsahan data. Maka dari itu, informasi

yang telah dikumpulkan secara berulang-ulang dalam waktu dan kondisi yang

berbeda maka kreadibilitas data dapat ditemukan.

Pada tahap akhir dari penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap

kredibilitas hasil penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi

sumber yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara oleh

beberapa narasumber yaitu Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, Guru

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Elfabeta. 2007),
hlm.274.
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Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, siswa, dan pihak yang terlibat dan observasi pada

kegiatan pembelajaran.


