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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan tujuan penulisan dari penelitian ini,

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
Rujukan penelitian R&D Penelitian dan pengembangan
pendidikan tidak hanya menekankan pada materi,
namun juga menyangkut prosedur dan prosesnya (Brog
dan Gall(1983: 772).

Tujuan utama penelitian dan pengembangan
sebagaimana dikemukakan oleh Gay 1990:10 dalam
Sugiyono (2004) bukan untuk menguji hipotesis
melainkan menghasilkan produk-produk kependidikan
yang secara efektif dapat dimanfaatkan oleh sekolah.
Hal ini didasarkan karena penelitian ini diarahkan
pada pengujian model melelui pengembangan sutu
produk pendidikan dan berupaya menemukan
pendidikan perdamaian dengan mengunakan program
Ekstra kurikuler.

Menurut Sugiyono ada sepuluh langkah yang
dilakukan untuk memperoleh suatu produk, tetapi
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dalam penelitian yang dilakukan tidak memakai alur
yang disampaikan diatas, karena dalam langkahnya
tidak sampai pada tahap eksperimen, dengan alasan
tidak bisa diperoleh sebuah model program ekstra
kurikuler yang dapat dipakai secara masal. Mengingat
program Ekstra kurikuler ini sebagai pendidikan
perdamaian menjadi obyek penelitian memeliki
permasalahan dan cara pemecahan yang berbeda-beda.

3.2. Tempat penelitian
Dalam penelitian ini peneliti melakukan di SMA

Negeri 3 Ambon, lokasi ini didasarkan atas
pertimbangan peneliti, dan peneliti melihat bahwa
Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang
merasakan dampak konflik yang pernah terjadi di kota
Ambon.

3.3. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri.
Seperti pendapat Sugiyono (2011) Dalam penelitian
kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek
penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber
datanya, hasil yang diharapkan semua belum jelas.
Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan
akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek
penelitian.



Tabel 1
Instrumen Penelitian

Starategi Pembinaan Siswa Dalam Pendidikan
Perdamaian Melalui Kegiatan Ekstra

kurikulerSebagai Pendidikan Perdamaian
(Studi Pada SMA Negeri 3 Ambon)

Jenis data Sumber
data

Teknik
pengumpulan

data

Instrumen

1.Profil
sekolah
SMA Negeri
3 Ambon

Dokumen
wakasek
bidang
kurikulum
sekolah
SMA
Negeri 3
Ambon

Studi dokumentasi -

2.Visi dan
misi tujan
sekolah
SMA Negeri
3 ambon

wakasek
bidang
kurikulum
sekolah
SMA
Negeri 3
Ambon

Studi dokumentasi -

3. Program-
program apa
saja yang
dipakai
sebagai
pedoman
pendidikan
perdamaian

wakasek
bidang
kurikulum
sekolah
SMA
Negeri 3
Ambon

- Wawancara
- Dokumentasi
- swot

 Pedoman
wawanca
ra

4. Pemahaman
siswa
tentang
pendidikan
perdamaian

Siswa
kelas
X.XI.XII

- wawancara
- dokumentasi
- kegiatan

seminar

 pedoman
seminar

 pedoman
wawanca
ra



Validasi
Desain

1.4. Prosedur Pengembangan Model Kegiatan Ekstra
kurikuler
Pengembangan model kegiatan ekstra kurikuler

sebagai pendidikan perdamaian yang dikembangkan di
sekolah Sekloah Menengah Atas Negeri 3 Ambon
mengacu pada Peraturan Menteri pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. Tentang
pembinaan kesiswaan meliputi Bab I pasal 1 ayat b
tentang : Memantapkan kepribadian Siswa untuk
mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan
pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan
pengaruh negatif dan bertantangan dengan tujuan
pendidikan. Pasal 3 ayat 1 tentang: Pembinaan siswa
dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler dan
kokurikuler. Pasal 3 ayat 2 tentang: materi pembinaan
siswa meliputi: e. Demokrasi, hak asasi manusia,
pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan
toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural.
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 39 Tahun 2008 tnggal 22 Julli tentang: Materi
Pembinaan Kesiswaan no 4 melalui pembinaan prestasi
akdemik, seni, dan/atau olaraga sesuai bakat dan
minat, antara lain; c. Mengekuti kegiatan seminar,
seminar, diskusi panel yang bernuasa ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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Pengembangan model kegiatan ekstra kurikuler
pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler di
Sekolah Menegah Atas Negeri 3 Ambon menggunakan
model pengembangan yang dimodifikasi oleh Borg dan
Gall. Kegiatan penelitian yang di lakukan hanya
terbatas pada tahap pengembangan (develop)
Penjelasan Gambar model pengembangan Borg dan
Gall :
1. Analisis kebutuhan dan komponen model atau studi

pendahuluan.Dalam tahap penelitian pendahuluan,
yang merupakan kegiatan research and information
collecting memiliki dua kegiatan utama, yaitu studi
literatur (pengkajian pustaka dan hasil penelitian
terdahulu) dan studi lapangan. Hasil dari kegiatan
ini adalah diperolehnya profil implementasi sistem
pembinaan siswa yang diterapkan sekolah atau
lembaga saat itu.
Tahap ini mencakup kegiatan mengkaji literatur,
khususnya teori-teori dan konsep-konsep yang
relevan dengan masalah yang diteliti, dan mengkaji
temuan-temuan penelitian terbaru. Hasil
pengkajian literatur akan digunakan untuk
mendukung studi pendahuluan di lapangan.
Studi pendahuluan dilapangan dilakukan dengan
observasi untuk mengetahui kondisi awal sekolah
selama ini. Disamping itu, pengisian angket
penilaian sekolah yang dibuat peneliti yang
mengacu padainstumen terkait (Menteri pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2008.). Penelitian ini merupakan penelitian



pengembangan model ekstra kurikuler sebagai
pembinaan siswa oleh karena itu peneliti mengkaji
serta mengembangkan produk Ekstra kurikuler
sebagai pembinaan siswa ini melihat dari sisi proses
Ekstra kurikuler itu sendiri di Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Ambons ebagai sekolah yang
menerapkan ekstra kurikuler sebagai pengembagan
sains, minat dan bakat. Sekolah ini tidak
memprogramkan ekstra kurikuler sebagai
pendidikan perdamaian.
a. Pengembangan Model kegiatan ekstra kurikuler

dalam hal ini adalah dilakukan untuk menjawab
permasalahan, karena pengembangan pembinaan
siswa belum sesuai dengan pedoman yakni
Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008. Tujuan dari tahap ini
adalah untuk menghasilkan draft Pembinaan
Siswa pada Program Ekstra kurikuler yang telah
direviuw dan direvisi berdasarkan pertimbangan,
masukkan para pakar dan data yang diperoleh
dari Analis SWOT alat ukur yang dipakai untuk
melihat kelayakandari model yang akan di
desain.

3.5.  TeknikPengumpulanData.
Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan

adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan
kegiatan seminar yang dilakukan pada saat pengolahan
data menggunakan analisis SWOT. Baik penentuan
masing-masing komponen SWOT



3.6. Analisis Data
3.6.1. Data Validasi Ahli

Data yang diperoleh dari validatordianalisa secara
deskripsi dengan menelaah hasil penilaian terhadap
pengembangan model ekstra kurikuler sebagai
pendidikan perdamaian. Hasil telaah digunakan
sebagai bahan masukkan untuk merevisi/memperbaiki
pengembangan model ekstra kurikuler yang berupa
proses pendidikan perdamaian yang dijalankan
sekolah.

3.6.2. Analisis SWOT
Salah satu analisis yang baik untuk mengetahui

hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam
mengembangkan suatu model kegiatan ekstra kurikuler
sebagai pendidikan perdamaian di sekolah yaitu
dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah
singkatan dari Strenghts Weaknesses, Opportunities,
dan Threats. Analisis SWOT adalah komparasi dari
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Snell &
Bohlander, 2007). Hal ini dipertegas oleh Sharplin
(Sagala, 2010) analisis SWOT adalah salah satu tahap
manajemen strategik yang merupakan pendekatan
analisis lingkungan, digunakan untuk melihat
kekuatan dan kelemahan di dalam sekolah sekaligus
memantau peluang dan tantangan yang harus dihadapi
sekolah. Analisis SWOT  bertujuan untuk menemukan
aspek-aspek penting dari hal-hal kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman sehingga sekolah bisa



memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan,
mereduksi ancaman dan membangun peluang.

Dalam analisis SWOT, teknik yang digunakan
adalah analisis matrik IFAS (Internal Factors Analysis
Summary), analisis matrik EFAS (Eksternal Factors
Analysis Summary, dan analisis matrik SWOT (Strengts,
Weaknesses, Opportunity, Threats).Matrik IFAS
menggambarkan lingkungan internal yang memberikan
informasi tentang kekuatan yang harus digunakan
secaraoptimal dan kelemahan yang harus diatasi atau
diminimalkan. Matrik EFAS menggambarkan
lingkungan eksternal yang memberikan informasi
tentang peluang yang harus dimanfaatkan dan
ancaman yang harus dihindari atau dicegah. Matrik
SWOT menunjukkan empat kemungkinan alternatif
strategis, berdasaran hasil audit terhaap lingkungan
internal dan eksternal. Hasil audit lingkungan internal
yang berupa kekuatan dan kelemahan, dimasukkan ke
dalam matrik IFAS.Hasil audit eksternal, yang berupa
peluang dan ancaman dimasukkan ke dalam matrik
EFAS. Selanjutnya, kedua hasil audit tersebut diberi
bobot dan rating (penilaian)

Matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary)
Faktor-faktor Strategis

Internal

Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan

Kelemahan

(Sumber : Rangkuti 2000)



Tabel 3.2.

Matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)
Faktor-faktor Strategis

Eksternal

Bobot Rating Bobot x Rating

Peluang

Ancaman

(Sumber : Rangkuti 2000)

Pemberian bobot dan rating dilakukan dalam
wawacara dilakukan dengan pihak-pihak yang
dianggap memahami permasalahan yang diteliti.
Penetapan besarnya bobot didasarkan pada besarnya
daya dukung masing-masing faktor terhadap
pembinaan siswa melalui program ekstra kurikuler di
Sekolah Menengah Aras Negeri 3 Ambon dengan skala
1,0 (sangat mendukung), sampai 0,0 (tidak
mendukung). Sedangkan besarnya rating dilakukan
dengan membandingkan besarnya daya dukung
terhadap pengembangan model Ekstrkurikuler sebagai
proses pembinaan siswa di SMA Negeri 3 Ambon
dengan model pengembangan pendidikan yang
mengacu pada permendiknas Nomor 39 Tahun 2008.

Setelah diberi bobot dan rating, selanjutnya
dihitung total skor faktor internal dan faktor eksternal
dan hasilnya dimasukkan ke dalam matriks SWOT.



Matriks SWOT

(Strenghts, Weaknesses, Opportunity, Threats)

IFAS
Weaknesses  (W) Strenghts (S )EFA

S

O
pportunities (O

)
Threats (T)

Sumber :Wulanningrum et al. (2006)

Cara menghitung total skor akhir faktor internal

dan eksternal adalah sebagai berikut: bobot setiap

faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman dikalikan rating-nya masing-masing.

Selanjutnya skor setiap faktor dijumlahkan seluruhnya

sesuai dengan kategori masing-masing.Dengan

demikian didapatkan total skor kekuatan, total skor

kelemahan, total skor peluang, total skor ancaman.

Untuk mendapatkan total skor akhir, faktor internal,

caranya adalah total skor kekuatan dikurangi total skor
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kelemahan. Sedangkan total skor akhir faktor eksternal

adalah total skor peluang dikurangi total skor

ancaman.

Nilai total skor akhir faktor internal digambarkan
pada sumbu x pada matrik SWOT. Sedangkan nilai
total skor akhir  faktor eksternal digambarkan pada
sumbu y. Titik koordinat (x,y) adalah hasil analisis
SWOT yang menunjukkan empat kemungkinan posisi
strategis Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Ambon.
Posisi pada salah satu dari kwardan-kwardan inilah
yang dijadikan dasar untuk menentukkan dan
menyusun pengembangan ekstra kurikuler sebagai
pendidikan perdamaian di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 3 Ambon.




