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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan Soft Skills merupakan salah satu muatan yang 

penting untuk diperhatikan dan digagas demi memaksimalkan potensi 

siswa. Sebagaimana telah termaktub dalam poin UU Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yaitu didalamnya menjelaskan 

berkaitan dengan pendidikan yang mampu memberikan proses perwujudan 

pembelajaran aktif dengan pemaksimalan potensi siswa di bidang spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan juga akhlak 

mulia.1 Selain itu pada pasal 3 setelahnya, dijelaskan bahwa tujuan 

pendidikan nasional yaitu agar siswa mampu memiliki kecakapan ilmu, 

mulia dalam akhlaknya, iman dan taqwa yang teguh, kreatif, mandiri, 

demokratis, dan juga bertanggung jawab sebagai seorang warga negara.2 

Soft Skills dapat dipahami sebagai sebuah kemampuan dan 

keterampilan seseorang dalam berhubungann sosial dengan orang lain 

(Interpersonal Skill), dan kemampuan serta keterampilan dalam 

mengendalikan serta mengatur diri sendiri (Intrapersonal Skill).3 Dalam 

kata lain, Soft Skills juga dapat dipahami sebagai  kemampuan atau 

keterampilan dasar non teknis yang di dalamnya mencakup beberapa poin 

 
1 Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  

(Bandung: Fokus Media, 2009), hlm. 2 
2 Ibid, hlm. 3 
3 Warni dan Intan, Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft 

Skills, (Yogyakarta:Deepublish, 2016), hlm. 58-59 



2 
 

 

 

seperti kedisiplinan, kejujuran, bentuk pengendalian diri, karakter, sikap, 

komitmen tinggi, networking, problem solving, kepemimpinan diri dan 

sosial, komunikatif, inovatif, kreatif, dan penuh dengan motivasi.4 

Pengembangan Soft Skills ini perlu diterapkan sejak usia dini, dan 

penting untuk diteliti. Beberapa alasan mendasar mengapa Soft Skills perlu 

diasah sejak dini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Soft Skills mampu melatih seseorang berpikir 

kreatif dan inovatif, serta mampu mengelola diri secara 

emosional. 

2. Pembelajaran daring yang belum mencapai titik maksimal 

kaitannya dengan pengembangan Soft Skills siswa 

3. Pengembangan Soft Skills siswa sejak dini mampu memberikan 

bekal kepada siswa dalam menghadapi tantangan Pendidikan 

karakter di dunia luar 

4. Tingkat kenakalan remaja yang  meningkat di era milenial5 

5. Intensitas anak dengan gadget yang perlu dikendalikan, karena 

jika anak sudah kecanduan dalam bermain gadget dan hanya 

menghabiskan waktunya untuk bermain game, maka akan 

menurunkan produktivitas, keterampilan dan prestasi anak. 

6. Pentingnya membentuk karakter siswa sejak dini terkhusus 

melalui penerapan pembelajaran Al-Islam dan 

 
4 Anisa Mardatillah,  Thimk and Grow Succes by Soft Skills, (Solo:Aryhaeko Sinergi 

Persada,2016), hlm. 26-27 
5 Saiful Bahri, Implementasi Pembelajaran Karakter dalam Menanggulangi Krisis Moral 

di Sekolah, Journal Ta’allum, Vol. 3, No. 1, (2015), pp. hlm. 57-76 
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Kemuhammadiyahan terkhusus di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu, dan umumnya di berbagai lembaga 

pendidikan. 

7. Soft Skills menjadi salah satu bekal khusus diluar keterampilan 

hard skill  

Dilihat dari poin-poin Soft Skills, salah satu upaya untuk dapat 

mengembangkannya adalah melalui pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. Pembelajaran AlK memiliki cakupan yang luas dan 

mendalam serta merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang memiliki 

peran sentral dalam pmbentukan kepribadian siswa, penanaman nilai-nilai 

syari’at Islam, sikap, dan juga kecerdasan (baik kecerdasan Intelektual, 

kecerdasan Emosional, maupun kecerdasan Spiritual). Hal ini sangat 

berkaitan dengan Soft Skills yang ingin dikembangkan dalam diri siswa. 

Pembelajaran AIK tidak hanya mengarahkan siswa kepada 

pemahaman teoretis saja, namun pengamalan-pengamalan dalam kehidupan 

sehari-hari menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil dari 

pembelajaran. 

Di sekolah, pembelajaran AlK yang efektif telah memberikan 

berbagai kendala positif bagi siswa, khususnya siswa-siswa yang sedang 

dalam usia pertumbuhan dan perkembangan karakter. Melalui pembelajaran 

ini, siswa diberikan pengajaran dengan materi pelajaran yang telah 

disesuaikan dengan tingkatan kemampuannya. 
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Semenjak wabah Corona Virus (Covid-19) yang sudah melanda di 

berbagai belahan dunia, mengakibatkan sebagian besar lembaga pendidikan 

di seluruh dunia yang semula melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, harus dialihfungsikan untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

secara daring di rumah (work from home).6 Kebijakan ini dikemukakan oleh 

Kemendikbud yang mana didalamnya membahas tentang pengalihan 

seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. 

Pembelajaran secara daring ini bertujuan guna meminimalisir 

aktivitas fisik secara langsung, seperti pertemuan tatap muka yang 

melibatkan banyak siswa, kegiatan perkumpulan yang melibatkan banyak 

orang, seminar, dan kegiatan yang melibatkan banyak kerumunan orang.7  

Pembelajaran AlK di sekolah pun juga dialihfungsikan ke 

pembelajaran daring AlK, atau bisa dipahami dengan pembelajaran AlK 

secara online. Pembelajaran daring AlK merupakan salah satu bentuk upaya 

pembelajaran aternative di masa pandemi covid-19 yang sedang terjadi 

sekarang. Solusi ini bukan tanpa sebab, dikarenakan wabah yang sedang 

terjadi saat ini bukanlah wabah yang bisa dianggap sebelah mata saja. 

Wabah virus covid-19 sudah banyak memakan korban jiwa diseluruh dunia 

dan termasuk di negara Indonesia. 

Dari permasalahan yang sedang terjadi, lembaga pendidikan 

khususnya sekolah tentunya harus berpikir lebih keras guna 

 
6 Kemendikbud, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) 
7 Firman F., & Rahayu, S., Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid19. (Indonesian 

Journal of Educational Science (IJES), Vol 2 No. 2, 2020), hlm. 81 
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memaksimalkan pembelajaran dan aktivitas kegiatan belajar mengajar. 

Guru juga harus mampu memberikan pembelajaran secara efektif di tengah 

pandemi saat ini. Beberapa kompetensi khususnya kompetensi dasar siswa 

mau tidak mau juga harus diwujudkan dengan baik karena itu merupakan 

salah satu tujuan dari kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan berjalan maksimal ini pula, juga sejalan dengan bagaimana guru 

bisa memantau perkembangan Soft Skills siswa walaupun seluruh 

pembelajaran dialihkan ke pembelajaran daring.  

Dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan sebuah penelitian 

berjudul “Pengembangan Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran Daring 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021” guna meihat bagaimana 

pengembangan Soft Skills  siswa dan juga kendala atau perkembangan  Soft 

Skills  yang terjadi melalui pembelajran daring Al-Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, 

penulis akan memaparkan dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan Soft Skills siswa melalui pembelajaran 

daring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu? 

2. Atribut softsklill apa sajakah yang dikembangkan di SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu? 
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3. Kendala apa sajakah yang terjadi dan solusi apa yang dilakukan dalam 

perkembangan Soft Skills siswa melalui pembelajaran daring Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Colomadu? 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dari penjabaran rumusan masalah diatas, maka penulis akan 

menyampaikan dua tujuan penelitian, diantaranya adalah: 

a) Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Pengembangan Soft 

Skills Siswa Melalui Pembelajaran Daring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Colomadu 

b) Untuk mengetahui atribut Soft Skills apa sajakah yang 

dikembangkan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Colomadu 

c) Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan juga solusi 

perkembangan Soft Skills siswa melalui pembelajaran daring 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu. 

d) Menyusun model pembelajaran pengembangan Soft Skills siswa 

melalui pembelajaran daring AIK di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari uraian yang telah penulis paparkan berdasarkan rumusan 

dan tujuan yang diharapkan, maka penulis mengharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a) Manfaat Akademik 

1. Untuk menambah wawasan ilmu tentang pengembangan 

Soft Skills siswa melali pembelajaran daring al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan, terutama dalam proses penerapannya. 

2. Sebagai khazanah ilmu bagi guru mata pelajaran al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan agar mampu mengembangkan 

softskill siswa walaupun melalui pembelajaran daring. 

b) Manfaat Praktis  

1. Sebagai bahan atau terobosan baru bagi guru al-Islam dan 

juga guru-guru yang lain dalam kaitannya dengan 

pengembangan softskill siswa dengan pembelajaran  daring 

2. Bahan masukan lembaga pendidikan untuk terus 

mengembangkan pmbelajaran daring al-Islam dan juga 

Kemuhammadiyahan lebih baik lagi agar mampu 

mengembangkan softkiil siswa dan juga pembentukan 

karakter siswa. 

3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan 

topik yang serupa. 
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D. Telaah Pustaka 

Penulisan tesis ini merujuk pada kondisi yang sedang terjadi di 

lapangan saat ini, dengan mengupayakan penelusuran dengan pembahasan 

yang sesuai dengan judul yang sudah dipaparkan. Penelitian ini 

membutuhkan beberapa bahan pendukung atau referensi dari penelitian 

terdahulu yang sesuai atau mengarah pada tema yang sesuai dengan judul 

tesis ini. Beberapa penelitian terdahulu berikut adalah dari jurnal dan juga 

tesis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tesis yang akan 

dilaksanakan, diantaranya yaitu : 

1. Muhammad Mahfud, 2014, dalam jurnalnya yang berjudul “Program 

Pendidikan Karakter dan Pemaknaan Pengembangan Soft Skillss di 

SMK NU Gresik”. Penelitian Mahfud ini membahas tentang bentuk 

program pengembangan karakter yang diterapkan di SMK NU Gresik 

yang memiliki makna pendidikan karakter sebagai wadah atau sarana 

untuk mengimplementasikan  nilai-nilai pendidikan budaya dan juga 

karakter bangsa, melali pembiasaan, keteladanan, dan pengkondisian 

suasana yang mana dengan pemaksimalan semua aspek tersebut akan 

menciptakan pengembngan atribut Soft Skills yang maksimal. Perbedaan 

penelitian Mahfud dengan penelitian tesis ini adalah, penelitiannya 

Mahfud terfokus pada implementasi nilai-nilai pendidikan karakter, yang 

menimbulkan atribut Soft Skills berjalan dengan maksimal. Sedangkan 

penelitian tesis ini fokus utama adalah bagaimana pengemangan Soft 
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Skills bisa tertanam dalam diri siswa melalui pembelajarn daring Al-

Islam.  

2. Dhian Wahana Putra,  2018, dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pembentukan Karakter Insan Kamil Melalui Pengembangan Soft Skills 

di Universitas Muhammadiyah Jember”. Penelitian jurnal ini 

menjelaskan tentang Universitas Muhammadiyah Jember yang sedang 

berupaya untuk melaksanakan kegiatan pengembangan  Soft Skills  agar 

mampu menjadikan mahasiswanya cakap dalam bidang akademis 

maupun non akademis, sehingga dengan begitu akan membentuk Insan 

Kamil. Peredaan penelitian yang dilakukan oleh Dhian Wahana putra 

dengan penelitian tesis yang akan dipaparkan nanti terletak pada fokus 

jenjang pengembangannya. Selain itu penelitian Dhian menitikberatkan 

agar mahasiswanya mampu menjadi seorang Insan Kamil yang cakap 

dalam segala aspek. Sedangkan tesis ini  terfokus pada pengembangan 

Soft Skills melalui pemelajaran daring Al-Islam 

3. Imam Mawardi, 2011, dalam jurnalnya yang berjudul “Internalisasi 

Nilai Soft Skillss dalam Pembelajaran Agama Islam (Model Alternatif 

Pengembangan Kurikulum PAI). Penelitian dari Imam Mawardi ini 

menjelaskan tentang penularan softskill dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Yaitu melalui 1) Lecturer role model, 2) 

Message of the Week, 3) Hidden Curriculum. Hal ini efektif karena 

selaras dengan misi kependidikan Nabi Muhammad SAW yaitu 

menanamkan prinsip aqidah yang benar (tauhid dan kemanusiaan). 
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Dengan hal itu, maka akan terjadi pemaksimalan kualitas kecerdasan 

seseorang baik segi Emosional, Intelektual maupun Spiritual. Perbedaan 

penelitian Imam Mawardi dengan penelitian tesis yang akan dipaparkan 

nanti adalah fokus utama penelitian Imam yaitu model pengembangan 

kurikulum PAI yang relevan agar mampu meningkatkan sofskill pada 

siswa secara umum. 

4. Fani Setiani, dan Rasto, 2016, di dalam penelitian Jurnalnya berjudul 

“Mengembangkan Soft Skills Siswa Melalui Proses Pembelajaran”, 

menjelaskan bahwa seluruh siswa yang menempuh jenjang SMK, harus 

memiliki bekal Soft Skills, hal ini sangat berguna ketika memasuki dunia 

kerja. Pengembangan Soft Skills bisa dicapai jika dalam pembelajaran 

terdapat guru yang mampu memberikan motivasi tersendiri bagi siswa, 

memberikan peragaan yang baik, efektif, dan mampu dipahami oleh 

siswa SMK. Penelitian dari Fani dan Rasto ini terfokus dalam ranah 

SMK, sehingga Soft Skills yang ditujukan juga mengarah pada kebutuhan 

siswa SMK. Sedangkan penulis terfokus pada pengembangan soft skiil di 

tingkat sekolah dasar, yang dalam penerapannya menggunakan 

pembelajran daring Al-Islam. 

5. Misbahul Munir, dan Triyo Suprayitno, dalam penelitian Jurnalnya yang 

berjudul “Media Daring sebagai Self Directed Learning Materi PAI SD 

Pada Masa Pandemi Covid-19”, didalamnya membahas tentang 

beberapa tujuan diantaranya adalah yang pertama, menggali informasi 

media berbasis online apa saja yang banyak digunakan di Indonesia 
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sebagai penunjang pembelajaran. Kedua, mencari model toeri self 

directed learning yang memiliki karakteristik seseuai dengan kebutuhan 

penelitian. Dan yang ketiga adalah memberikan gambaran alternatif dari 

media pembelajaran online yang ditawarkan. Fokus dari penelititan 

Misbahul Munir, dan Triyo Supriyanti ini adalah meneliti atau menggali 

informasi apa saja media pembelajaran online yang digunakan di masa 

pandemi ini, kemudian memberikan tawaran atau solusi dari peneliti 

untuk memaksimalkan pembelajran online yang sudah ada. Penelitian ini 

memeiliki perbedaan fokus kajian dengan thesis yang ditulis oleh penulis 

yaitu pada bagian penjabaran media pembelajaran online yang 

ditawarkan dan juga penelitian tadi lebih memfokuskan pada cara belajar 

sendiri yang lebih efektif dimasa pandemi. Sedangkan thesis yang akan 

dipaparkan nanti menjelaskan bagaimana Soft Skills bisa mengalami 

perkembangan meskipun sedang dalam pembelajran daring. 

6. Sri Utaminingsih, Slamet Utomo, dam Edris Zamroni (2017), dalam 

jurnal internasionalnya bejudul “Strengthening Of Indonesian Islamic 

Character Though Islamic Education Management Based Of Soft 

Skillss”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

menggembalikan sikap menjunjung toleransi dan nilai budaya bagi umat 

Islam melalui pendidikan Islam berbasis Soft Skills. Sehingga dengan 

adanya pendalaman pendidikan Islam, mampu menghilangkan sikap 

intoleransi yang sedang marak terjadi di kalangan umat muslim. Secara 

garis besar, jurnal ini membahas tentang bagaimana mengembalikan 
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budaya masyarakat Islam sesungguhnya yang sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral, toleransi, budaya, melalui pendidikan Islam berbasis 

softskill. Perbedaan dengan tesis yang akan dipaparkan adalah, fokus 

artikel tersebut mengarah pada masyarakat Islam secara umum. dan juga 

terfokus pada model pembelajarn Islam berbasis Soft Skills. 

7. Moch. Tolchah, 2016, dalam jurnal Internasionalnya berjudul 

“Developing Islamic Education Materials of Soft Skillss And Character 

In Islamic Schools In Indonesia”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang 

bagaimana pesantren mampu bersaing dalam menghadapi tantangan 

pendidikan Islam di Indoneisa, yang memiliki karakter khusus dalam 

pembelajarannya.  Seperti halnya di pesantren yang menitik beratkan 

pembelajaran pembelajaran pada materi aqidah, akhlak, ibadah, amal, 

moral, dan juga syariah. Dengan mengembangkan Soft Skills dan juga 

pendidikan karakter, maka pesantren juga mampu memberikan 

kontribusi lebih dala menjawab tantangan pendidikan nasional. Memiliki 

sikap kejujuran, toleransi, cinta damai, menjunjung tinggi moral, disiplin, 

pekerja keras, kreatif, cakap dan juga mandiri. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian tesis yangakan dipaparkan adalah, fokus kajian jurnal 

ini mengarah pada lembaga pendidikan pesantren, yang menitik beratkan 

pada konsep pengembangan materi aqidah, akhlak, ibadah, syariah, dan 

juga amal. 

8. Teguh Setiawan Wibowo, dkk. 2020. Dalam jurnal internasionalnya 

berjudul “Effect of Hard Skills, Soft Skillss, Organizational Learning and 
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Innovation Capability on Islamic University Lecturers Performance”. 

Jurnal ini menjelaskan mengenai pengaruh dari hard skill dan Soft Skills 

kaitannya dengan produktivitas dosen yang sedang mengajar di berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hard skill, Soft Skills, dan pembelajaran organisasional serta kapabilitas 

inovasi memberikan pengaruh yang sangat positif dan signifikan untuk 

kinerja dosen. Selain itu, dijelaskan pula tentang bagaimana melakukan 

model pembelajaran untuk membangun perkuliahan yang efektif di 

kalangan masyarakat Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian tesis yang akan dipaparkan, fokus dari penelitian tersebut 

mengarah pada kinerja dosen yang dilihat dari kendala Soft Skills dan 

hard skiil, serta pembelajaran organisasional yang dimiliki. Sedangkan 

penelitian tesis ini fokus utamanya adalah pengembangan Soft Skills bagi 

siswa sekolah dasar 

9. Andar Styawan, 2020, dalam penelitian tesisnya yang berjudul 

“Sinergitas Hard Skills, Soft Skillss, dan Life Skills dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Taman Dewasa 01 Dlingo Bantul”. 

Peneltian ini membahas tentang Sinergitas atau bentuk integrasi antara 

Hard Skills, Soft Skillss, dan Life Skills yang mana peneapnnya melli 

pembelajaran PAI dengan indikator acuan yaitu : (1) pengamalan dalam 

hubungannya dengan Allah SWT (2) pengamalan dengan hubungannya 

dengan dii sendiri, dan (3) pengamalan dalam hubungannya dengn sesma 

manusia dan juga alam. Kendala ditimbulkan yaitu peserta didik mampu 
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mningkatkan hasil prestasi akademik, memahami manajemen diri, dan 

berkomunikasi baik dengan orang lain. Perbedaan fokus penelitian ini 

dengan penelitian tesis yang akan disampaikan adalah penelitian tesis ini 

berfokus pada pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan bentuk 

pengembangan softskill. Selain itu penelitian ini terfokus pada 

pengembangan softskill pada jenjang  sekolah dasar sedangkan 

penelitian Andar Setyawan terfokus pada jenjang sekolah menengah 

pertama. 

10. Heni Safitri, 2017, dalam penelitian Skripsinya berjudul “Strategi 

Pengembangan Soft Skiil Siswa dalam Pemelajaran Pendidkan Agama 

Islam SMKN 1 Pekalongan Lampung Timur”. Penelitian ini membahas 

tentang strategi yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengembangkan 

Soft Skills siswa, terdapat beberapa tindakan yaitu, 1) menciptakan model 

karakter yang ingin dikembangkan. 2) Guru harus membantu siswa 

menguasai kemampuan Soft Skills , 3) Guru harus mampu mendorong 

suasana yang dapat membangkitkan dan mengembangkan softskill siswa. 

Selain itu, pengembangan Soft Skills akan berjalan dengan maksimal jika 

terdapat faktor pendukung diantaranya adalah dilihat dari motivasi siswa 

dan juga kecerdasannya. Selain itu juga terdapat keterlibatan orang tua 

dan lingkungan sekitar. Perebedaan penelitian Heni Safitri dengan 

penelitian tesis yang akan dipaparkan adalah, fokus utama 

pengembangan soft skiil pada penelitian Heni tersebut yaitu pada jenjang 

SMK, dan juga mengarah pada strategi khusus dalam penerapannya 
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Dari beberapa literatur yang sudah dipaprkan, terdapat beberapa 

perbedaan dari penelitian tesis yang akan dipaparkan. Oleh katena itu 

penelitian tesis ini akan memaparkan sebuah judul yaitu, Pengembangan 

Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran Daring Al-Islam di SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021. 

E. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Sudut pandang atau paradigma yang dugunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Dimana 

di dalam pemaparan datanya terfokus pada interpretasi pendekatan 

alamiah pada materi subjek, yang dijelaskan secara verbal, tidak terikat 

dengan rumus tertentu yang kualifikasinya menggunakan landasan 

teoretis.8 Penelitian kualitatif memberikan variasi materi melalui data 

empiris, studi kasus, fenomena yang terjadi di lapangan, observasi, 

wawancara, dan juga sejarah, yang meggambarkan tentang rutinitas 

dalam tempat dan waktu tertentu.9 

2. Jenis Penelitian 

Merujuk pada pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, maka jenis penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 

lapangan (Field Research). Penelitian Lapangan adalah kegiatan 

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, yang 

 
8 Mahmud, “Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hal. 

29 
9 Gunawan, I, Metode penelitian kualitatif,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 17 
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mana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi dalam penelitian skala 

sosial kecil, melakukan beberapa interaksi sosial, baikinteraksi 

tersebebut berlangsung pada lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

maupun lembaga pemerintah, dengan cara mendatangi rumah tangga, 

perusahaan-perusahaan, serta tempat lain yang berkaitan.10 Dalam 

kasus ini, maka peneliti akan melakukan studi kasus secara langsung ke 

SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu, kemudian 

melakukan kegiatan penelitian sehiangga mendapatkan data atau 

informsi yang dibutuhkan untuk diteliti. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan Phenomenolosgis, yaitu melihat dengan jelas 

suatu fenomena yang terjadi di lapangan atau mengungkap fakta yang 

ada di lapangan, dengan kemudian dideskripsikan atau di narasikan 

dalam penjelasan yang sistematis dengan gambaran yang jelas.11 

Dengan kata lain, pendekatan phenomenologis juga berarti 

mengamati secara mendalam sebuah peristiwa yang sedang terjadi di 

lapangan dengan berbagai keunikannya sehingga mampu memberikan 

pengaruh pada lingkungan.12 

Secara singkat langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

saat melakukan penelitian nanti adalah, melakukan pra observasi untuk 

 
10 Ibid, hlm. 31 
11 Kuswarno, Fenomenologi, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009) hlm. 24 
12 Sudarno Shobron, dkk., Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta : Sekolah Pascasarjan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019) hlm. 18 
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mengetahui kondisi atau latar belakang masalah yang sedang terjadi, 

kemudian setelah menyusun rumumusan masalah, kemudian berlanjut 

pada kegiatan observasi lapangan untuk mendapatkan data yang akan 

diteliti melalui subjek-subjek yang sudah ditetapkan. Setelah itu 

melakukan wawancara dengan metode kualitatif melalui narasumber 

yang sudah ada, setelah itu melakukan cheking keabsahan data yang 

sudah didapatkan. Kemudian langkah terakhir menjelaskannya dalam 

bentuk deskripsi secara gamblang dengan menggunakan kalimat dan 

bukan angka. 

4. Sumber Data 

Sumber data untuk memenuhi kebutuhan penulis dalam penelitian 

penulis bagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer atau disebut sumber data utama akan 

penulis tujukan kepada Guru mata pelajaran AIK, siswa SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan, dan Orang tua siswa. Penelitian 

pada sumber data primer dilakukan dengan wawancara. Sedangkan 

sumber data sekunder adalah data pendukung untuk memperkuat data 

primer yang sudah didapatkan, dalam hal ini seperti halnya dengan 

dokumentasi. 

5. Objek dan Subjek dalam Penelitian 

Objek penelitian merupakan tempat dimana seorang peneliti 

melakukan kegiatan penelitian. Objek penelitian harus disebutkan 
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dengan jelas dan lengkap agar tidak terjadi penafsiran lain (multi tafsir) 

dalam penyebutan sebuah nama tempat dan daerahnya.13 

Sedangkan subjek penelitian adalah sumber data utama (orang, 

masayarakat, tokoh) yang memiliki keterlibatan penuh dalam fenomena  

yang diteliti yang sedang terjadi di lapangan.14 

Untuk objek penelitian yang akan dilakukan penulis, bertempat di 

SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu. Sedangkan subjek 

penelitian yang dimaksudkan penulis adalah Guru mata pelajaran AIK, 

siswa SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu, dan juga 

orang tua siswa yang akan dijadikan sebagai informan kaitannya 

dengan penelitian tentang Pengembangan Soft Skills Siswa Melalui 

Pembelajaran Daring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Di SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diharapkan diperoleh oleh penulis dalam penelitian kali 

ini menggunaka beberapa langkah sebagai diantaranya yaitu : 

a) Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode yang penerapannya 

adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung (tanpa alat), 

melakukan rekam data, mencermati saat terjun ke lapangan, serta 

 
13 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta : Prenamedia Group, 2014) hlm. 368 
14 Sudarno Shobron. Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS, 

2017), hlm. 21 
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melihat fenomena yang sedang terjadi atau permasalahan yang 

terdapat pada objek yang sedang diteliti (faktual) baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan langkah-langkah yang 

sudah disusun secara sistematis.15 Observasi ini akan penulis 

lakukan untuk mengamati secara langsung berkaitan dengan 

Pengembangan Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran Daring Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan Colomadu. 

b) Wawancara 

Metode wawancara dapat dipahami sebagai metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab 

terhadap responden atau subjek penelitian yang sudah ditetapkan 

dengan menggunakan perangkat wawancara (interview guide) yang 

kemudian dirangkai dan disesuaikan agar memenuhi standar 

penelitian atau tujuan penelitian yang sudah disusun sistematis. 

Wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data 

penelitian yang kongkrit, adalah dengan mewawancarai guru mata 

pelajaran Al-Islam dan guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

yaitu dengan menanyakan tentang bagaimana pengembangan Soft 

Skills siswa dalam pembelajaran daring AlK, bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran daring AlK, dan juga pertanyaan-

 
15 Mahmud, “Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 

168 
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pertanyaan pendukung berkaitan dengan proses kegiatan belajar 

mengajar baik selama perencanaan, proses, maupun evaluasi untuk 

mengetahui kendala yang dihasilkan selama proses pembelajran.  

Kemudian penulis juga akan mewawancarai siswa SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan berkaitan dengan hal-hal yang 

sudah dilakukan untuk bisa mengembangkan Soft Skills yang sudah 

dimiliki dan juga bagaimana kendala yang sudah didapatkan selama 

proses pembelajaran daring AlK dilakukam.  

Kemudian wawancara juga ditujukan kepada orang tua siswa 

tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peran orangtua dalam 

memantau keberhasilan pengembangan Soft Skills siswa khususnya 

dalam masa pembelajaran daring. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi bisa dipahami sebagai salah satu pendukung 

utama dalam pendekatan kualitaatif, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen, foto, 

buku, transkip, majalah, catatan dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian.16 

7. Uji Validitas Data 

Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan data dapat diperoleh, 

maka penulis menggunakan teknik triangulasi data. Yaitu dapat 

dipahami sebagai teknik menguji kredibilitas data dengan cara 

 
16 Suharsimi Arikuntos, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...., hlm. 206. 
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melakukan cheking pada sumber data yang sama namun menggunakan 

metode yang berbeda.17 

Sedangkan metode triangulasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah triangulasi sumber data, yaitu triangulasi dengan memanfaatkan 

banyak sumber data seperti arsip, buku, dokumen, hasil observasi, dan 

hasil wawancara. 

8. Analisis Data 

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif bisa dipahami 

sebagai proses untuk mencari, menggali, menyaring, dan menyusun 

secara runtut, rinci, dan sistematis baik melalui proses observasi, 

waawnacara, dokumentasi, catatan selama berada di lapangan, maupun 

sumber data yang lain agar temuannya dapat dipahami dan bisa 

diinformasikan kepada orang lain.18 

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, menegaskan 

bahwa analisis data bisa diperoleh melalui empat langkah, yaitu 

pertama adalah dilakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan 

proses data reduction (reduksi data), data display (data yang 

ditampilkan), dan Conclusion/verification (verifikasi dan juga 

penarikan kesimpulan dari data yang sudah ditampilkan) 

  

 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung :Alfabeta, 2018), 

hlm. 54-55 

 
18 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D”, (Bandung : Alfabeta, 2017) hlm. 334 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui sistematika atau bagaimana pembahasan penelitian 

nanti dilakukan, maka penulis akan menjabarkannya ke dalam lima bab 

pokok bahasan, yaitu sebagai berikut : 

Bab I : adalah bagian Pendahuluan. Pada bab ini berisikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penlitian, dan manfaat 

penlitian. Dalam bab ini juga dijabarkan tentang bagaimana penelitian atau 

motode penelitian dilakukan seperti paradigma penelitian, jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian yang 

diteliti, metode untuk memperoleh data, uji validitas data, analisis data, dan 

sistematika penulisan tesis 

Bab II : Pada bab II ini akan menjelaskan mengenai landasan teoretis 

yang mendukung penelitian. Landasan teoretis ini berisi tentang kajian 

pustaka yang merupakan penjabaran penelitian dari peneliti terdahulu untuk 

dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang disusun oleh penulis. 

Kemudian pada bab ini juga dijabarkan kerangka teoritik yang mendukung 

teori-teori berkaitan dengan penulisan tesis ini. 

Bab III : Pada Bab III ini dijelaskan tentang hasil penelitian. Dalam hal 

ini akan dijabarkan hasil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi 

terkait. Aspek yang difokuskan oleh penulis adalah tentang Pengembangan 

Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran Daring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu. 
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Bab IV : Pada Bab IV ini dijelaskan tentang analisis data. Yaitu hasil 

dari penyajian data dalam BAB III dan landasan teori pada BAB II tadi 

dianalisis apakah terdapat kecocokan antara teori yang digunakan dengan 

apa yang sudah terjadi di lapangan. 

Bab V : Pada Bab V ini akan menjelaskan bagian akhir dari penelitian 

yaitu membahas mengenai kesimpulan penelitian, saran dari penulis, dan 

juga rekomendasi penelitian selanjutny 


