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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang membahas secara fakta

ataupun alamiah apa yang ada di lapangan dan arahan untuk mencapai tujuan

memperoleh penjelasan penelitian secara mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pengendalian perilaku

siswa melalui kegiatan keagamaan. Penelitian deskriptif memberikan suatu

gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, ataupun

hubungan. Banyak juga temuan penelitian sosial dalam jurnal digunakan untuk

membuat putusan kebijakan dengan menggunakan penelitian deskriptif, dan hasil

penelitian juga sangat penting sebagai sumber pembentukan teori dan hipotesis.15

Whitney menyatakan, metode deskriptif merupakan pencarian fakta atau

kebenaran dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah dalam

masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang berlangsung, dan pengaruh-pengaruh dari

suatu fenomena.16

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA NEGERI 1 LOCERET, Kabupaten

Nganjuk. Alasan peneliti memilih penetilian di salah satu sekolah yang berada di

15 Sillahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditma. Hal. 27
16 Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia indonesia. Hal. 43
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Kabupaten Nganjuk karena sekolah tersebut memiliki muatan kegiatan

keagamaan yang tinggi dari sekolah lain.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan benda, hal, ataupun seseorang yang pada

dirinya melekat data tentang suatu objek penelitian. Oleh karenanya, subjek

penelitian memiliki kedudukan sentral dalam penelitian data tentang gejala,

variabel, atau masalah yang akan diteliti berada pada subjek penelitian.17 Subyek

penelitian dalam penelitian ini adalah guru, anak didik atau siswa,

dankomitesekolahdi SMA NEGERI 1 LOCERET, kabupaten Nganjuk. Dengan

begitu, dijadikannya guru, siswa dan komite sekolah sebagai subjek diharapkan

dapat membantu peneliti dalam menggali informasi ataupun data yang akurat

tentang pengendalian perilaku siswa di sekolah tersebut.

Tabel 3.1

Kriteria subyek penelitian

17 Sillahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal. 250

Subyek Kriteria Alasannya

Guru 1. Memiliki masa
kerja minimal
20 tahun

2. Penduduk asli
nganjuk

3. Diindikasikan
guru yang
pernah menjadi
tim tatib sekolah

1. Memiliki pengetahuan tentang
perubahan program sekolah

2. Memiliki pengertian tentang
kultur masyarakat dinganjuk

Siswa 1. Siswa yang
sering
membolos

2. Siswa yang
sering
mendapatkan

1. Memiliki pengalaman mengikuti
pembinaan disekolah tentang
pengendalian perilaku
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Sumber : Data diolah 17 mei 2018

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah,

karena peneliti harus mengumpulkan data dari penelitian yang akan dilakukan

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

3.4.1 Obeservasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,

sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat

diobservasi dengan jelas.18 Peneliti menggunakan observasi langsung

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar, karena hadir

sebagai monitoring secara persoalan yang terjadi. Metode ini sangat

fleksibel karena memungkinkan peneliti menanggapi dan melaporkan aspek

yang muncul dari kejadian dan perilaku saat berlangsungnya kejadian.

Peneliti bertindak sebagai partisipan, peneliti dituntut untuk terlibat secara

langsung dalam peristiwa yang diambil dan mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.

18 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, Hal. 226

bimbingan dan
konseling.

3. Siswa yang
ketahuan
merokok di
dalam
lingkungan
sekolah
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Observasi digunakan peneliti untuk mengetahui pola pengendalian

perilku siswa, dan fasilitas sekolah tersebut.

3.4.2 Wawancara

Suatu peristiwa umum dalam kehidupan sosial bermayarakat. Metode

wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu

percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karenanya, wawancara

merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi

yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang

sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan

tersebut dicatat ataupun direkam oleh pewawancara.19 Jenis wawancara

yang digunakan merupakan wawancara tak terstruktur, wawancara yang

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang ingin

peneliti lakukan.20 Responden yang di wawancarai dalampenelitianiniadalah

guru, anakdidikdankomitesekolah yang bertujuan untuk mendapatkan data

tentang pengendalian perilaku siswa di SMA NEGERI 1 LOCERET.

3.4.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai

upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau

gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

19 Sillahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama. Hal. 312
20 Ibid, hal. 313
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lainnya yang tersimpan, dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang

pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam

memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan

kesimpulan.21 Mengikuti kegiatanyang ada disekolah untuk mengambil

suatu gambar ataupun data sebagai dokumentasi peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan sebuah data dalam ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.22 Manfaat dari analisis data ini

untuk mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir

dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan, yaitu reduksi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari

ketiga kegiatan ini merupakan proses dan model interaktif pada saat sebelum,

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun

wawasan umum yang sering disebut analisis.23 Berikut penjelasan alur analisis

data sebagai berikut :

21 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, hal.
240
22 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, hal.
244
23 Sillahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama. Hal. 339
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3.5.1 Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabtraksian, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan melakukan reduksi data

berlangsung secara terus-menerus, terutama selama proyek yang

berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Maka

dari itu data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas

dan memudahkan untuk pengumpulan data yang ada di lapangan.

3.5.2 Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian ,

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah

menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah untuk melakukan

analisis menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang

mungkin akan berguna. Dengan merujuk pada penyajian data peneliti akan

lebih mudah memahami apa saja yang sudah terjadi dan bagaimana cara

mengatasinya.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan

data berakhir, sesuai dengan besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan,

pengkodeaannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang data yang

digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali

kesimpulan itu dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang
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peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”. Dan

kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya,

makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,

kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validasinya.24

Dalam penarikan kesimpulan ini dapat berlangsung saat proses

pengumpulan data berlangsung kemudian dilakukan reduksi data dan

penyajian data. Hanya saja perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat ini

adalah kesimpulan final.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kebenaran suatu data dari hasil penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas

dan uji reliabilitas. Didalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang

meliputi uji validitas internal (credibility), validitas eksternal (transferaility),

realibilitas (dependability), dan obyektivitas (confimability). Menurut sugiyono

ada enam cara untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu :

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus

negatif, menggunakan bahan referensi dan member check. Akan tetapi peneliti

hanya akan menggunakan empat cara dalam penelitian yang akan diterapkan :

3.6.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun yang baru ditemui. Tujuannya untuk mendapatkan data

yang lebih akurat atau agar data yang masih belum terpenuhi dapat

24 Sillahi, Uber. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama. Hal. 341
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terpenuhi lagi oleh data-data tersebut. sehingga yang dilakukan oleh peneliti

ini untuk mengecek kembali ke lapangan, data yang didapatkan oleh peneliti

itu sudah benar atau belum kepada subyek penelitian maupun informan.

Dengan begitu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri setelah dicek

kembali ke lapangan apakah data sudah benar atau belum, jika data sudah

benar berarti data telah kredibel.

3.6.2 Peningkatan Ketekunan

Meningkatlan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih

cermat dan berkesinambungan. Maka kepastian data dan urutan peristiwa

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan begitu peneliti harus

tekun dalam pengamatan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data

yang telah ditemkan itu salah atau tidak agar dapat meningkatkan

kredibilitas data yang akan diperoleh. Demikian meningkatkan ketekunan

supaya peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis

tentang apa yang diamati.

3.6.3 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Dan triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Disini peneliti

menggunakan triangulasi teknik yang berbeda, jadi peneliti melakukan

wawancara dengan subyek dan informan. Maka peneliti dapat pengecekan
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kembali dengan melakukan observasi dan dokumentasi kepada masing-

masing narasumber yang terkait dalam penelitian tersebut.

3.6.4 Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti rekaman

wawancara yang perlu didukung dokumentasi kegiatan peneliti dengan

subyek maupun informan. Data-data tersebut sangat diperlukan untuk

mendukung data agar lebih dapat dipercaya.25

25 Moelong Lexy, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosda
Karya. Hal. 324


	



