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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini

juga disebut dengan istilah fenomenologi bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.1

Data yang akan dihasilkan adalah deskriptif. Menurut Whitney, metode

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya Moh.

Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam

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

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

pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.2

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan  di MAN 1 Konawe selatan Kecamatan konda

Kabupaten Konawe selatan dengan waktu penelitian di mulai dari  bulan september

sampai dengan november 2016 yang terhitung selama 3 bulan sejak di setujuinya

proposal ini.

1 Lexy J. Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996), h. 6
2 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan,

(Jakarta:Rineka Cipta 2005) , h 21
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C. Sumber dan Jenis data

Data dalam penelitian kualitatif, menurut Lofland dan Lafland, sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic.3 Mengacu pada pendapat

tersebut, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari

dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer atau data utama yaitu sumber data yang memberikan

informasi atau data yang berupa lisan yang diperoleh dari hasil wawancara atau

dalam konteks penelitian ini disebut informan, dalam hal ini terdiri dari tiga informan

yaitu kepala sekolah, guru dan para siswa di MAN 1 Konawe Selatan.

2. Sumber data sekunder atau data pendukung adalah sumber data yang

merupakan asal data diperoleh dari bahan kepustakaan yang bersumber pada buku-

buku, dan beberapa bentuk karya ilmiah referensi lain yang ada kaitannya dengan

pokok permasalahan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulann data dilapangan, digunakan tiga tekhnik pengumpulan

data yaitu :

1. Observasi

3 Lexy J. Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif…… h. 112
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Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu

pengamatan langsunng , dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

perilaku objek sasaran.4 Dalam melalukan observasi ini peneliti langsung datang ke

lokasi penelitian untuk melihat peristiwa atau aktifitas, mengamati benda, serta

mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian

yaitu peningkatan Self Control.

2. Wawancara ( interview)

Menurut Moleong, wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu

yang dilakukan dua pihak, yaitu „pewawancara‟ (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan „yang diwawancarai‟ (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan.

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang akan

diwawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan yang sesuai dan

berkaitan dengan judul penelitian. Diantara pihak yang diwawancarai antara lain

adalah kepala sekolah, para dewan guru, serta para siswa.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan tehnik pengumpulan data dimana peneliti

mempelajari data-data tertulis yang terkait dengan tema penelitian dari buku, jurnal,

laporan kegiatan, foto dan sejenisnya. Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang

paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.

4 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT.
Rineka Cipta) 2006, h. 104
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E. Tehnik Anallisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannnya ke dalam unit-

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

kesimpulan.5 Dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan

pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data

yang diperoleh di lapangan. Aktivitas dalam analisa data yaitu: data reduction, data

display, dan conclution drawing/ verification.

1. Reduksi Data (Data Reduction )

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,

penyederhanaan, pengabtsrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan

lapangan. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses living in (data yang

terpilih) dan living out (data yang terbuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara

maupun dokumentasi.

2. Sajian/ penyajian Data ( Display  Data )

Display data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah

dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian

naratif serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain-

lain.

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334
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3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, peneliti berusaha

menarik kesimpulan dari lokasi penelitian terhadap data yang diperoleh sehingga

akan dapat menjawab masalah yang dirumuskan pada fokus penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau benar, maka usaha yang

dilakukan peneliti adalah :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui

maupun yang baru ditemui atau peneliti melakukan konfirmasi terkait dengan data

yang sudah diperoleh dari para informan atau sumber terkait . Dengan perpanjangan

pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi

yang disembunyikan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa

akan dapat direkamsecara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat

mengecek soal-soal atau makalah yang dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan

meningkatkan ketekunan itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah
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data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga dapat

mendeskripsi data secara akurat dan sistematis.

3. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan

demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan

data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang

diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan,

dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (member check) untuk mendapatkan

kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan

keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari

pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data

yang valid sehingga lebih kredibel.

4. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data.

hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan

apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh

pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data

yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan

diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan
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diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang

diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu

periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau

kesimpulan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai rutinitas kegiatan

adalah proses pembelajaran, maka pada dasarnya setiap sekolah tentu mengharapkan

keadaan yang mendukung proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik.

Karena suasana tenang dan nyaman adalah salah satu aspek penting dalam

mewujudkan proses pembelajaran yang baik.

Berdasarkan realitas yang telah ada, secara umum sekolah yang bercirikan

agama selalu terletak terpencil jauh dari keramaian aktivitas masyarakat. Hal ini

dikarenakan pusat pengembangan kerohanian di sekolah agama lebih diutamakan

sehingga dianggap lebih banyak memerlukan keadaan yang tenang dan sunyi. Realita

ini tidak harus disikapi dengan negatif, karena ternyata keadaan ini memberikan

keuntungan tersendiri. Sebab ketenangan dan kenyamanan dalam proses

pembelajaran dapat dengan mudah didapatkan. Hal ini tentu berbeda dengan sekolah-

sekolah yang pada umumnya terletak di perkotaan  yang penuh dengan kebisingan

dan keramaian masyarakat, yang tidak jarang dapat mengganggu konsentrasi belajar

peserta didik.

Begitu pula yang dialami dengan MAN 1 Konsel, sebagai sekolah yang

bercirikan agama, MAN 1 Konsel harus menyadari bahwa letak dan suasana yang

didapatkannya akan berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Secara geografis


