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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sesuai dengan tema yang peneliti bahas, penelitian ini menggunakan jenis

penelitian kualitatif deskriftif,  penelitian kualitatif merupakan metode penelitian

yang berusaha menggambarkan kejadian atau peristiwa secara jelas tanpa memihak

suatu objek,

“ Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan
perilaku yang dapat diamati”.1

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan (Field Research) yaitu di

SMAN 1 tongauna. Sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis, yaitu dengan

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data,

menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian ini bersifat deskriftif yaitu jenis

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuaatu keadaan sejelas

mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tongauna Kec. Tongauna Kab.

Konawe. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni sejak bulan

April hingga Mei 2016.

1 Lexy J. M. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja-
Rosdakarya, 2005), h. 4
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C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian sekaligus sumber data

primer adalah, guru pendidikan agama Islam, guru BK, dan WAKA kesiswaan, wali

kelas, masyarakat setempat, serta siswa SMA Negeri 1 Tongauna. Data tersebut

dianggap mampu menjelaskan situasi dan kondisi berkaitan dengan penelitian

tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa.

Sedangkan sumber sekunder  adalah mengambilan data melalui dokumen-dokumen,

resmi, buku-buku, dan sebagainya.

D. Tehnik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan informan untuk mencari informasi

tertentu. Tujuan dari wawancara ini diantaranya untuk mengkonstruksi mengenai

orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.

Metode ini merupakan suatu proses tanya jawab lisan yang dilakukan dua orang atau

lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar

dengan telinga sendiri dari suaranya. Peneliti menggunakan metode ini agar

mendapatkan informasi yang sesungguhnya dan wawancara dilakukan tidak

terstruktur peneliti hanya berpedoman pada garis garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan. Dan yang menjadi informan peneliti adalah guru pendidikan agama Islam

wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan guru

PAI dalam hal mengatasi kenakalan, WAKA kesiswaan untuk mengetahui latar

belakang peserta didik, guru BP/BK wawancara ini bertujuan untuk mengetahui
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sanksi apa saja yang diterapkan pada peserta didik yang melakukan kenakalan dan

untuk mengetahui apakah ada kerja sama secara khusus dengan guru PAI, serta

beberapa peserta didik tujuan wawancara yang di lakukan pada peserta didik untuk

mengetahui alasan-alasan peserta didik melakukan tindakan kenakalan dengan

demikian akan muda mengidentifikasi faktor faktor kenakalan remaja yang muncul

pada siswa SMA 1 tongauna. Wawancara ini ditanyakan secara luwes dan akrab,

dengan beberapa pertanyan secara terbuka.

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan mengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung.2 Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan

informasi secara langsung dari lapangan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan

objektif. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran

pengamatan.

3. Tehnik Dokumentasi

Tehnik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda

dan sebagainya. Tehnik dokumentasi terdiri atas data yang bersumber dari rekaman

dan dokumen. Rekaman ini diwujudkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang

dipersiapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa.

2 Nana Sukmadi Syaodi, Metode Penelitian Pendidikan,(bandung :PT remaja
rosdakarya,2009) , h. 220



37

Sedangkan dokumen adalah hal-hal yang bersifat non rekaman diantaranya: surat-

surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya. “dokumen yang

dihimpun dan dianalisis dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain. Dalam hal tersebut Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum ke lapangan dan berlangsung terus
sampai hasil penulisan. 3

Penelitian ini akan terus mengkaji dan menganalisis berbagai macam data

yang telah diperoleh secara lebih seksama. Kegiatan analisis data ini mengacu pada

rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu dengan

mengambil informasi yang sama dari berbagai informan yang telah dikenal

mempunyai sifat kejujuran dan terbuka. Adapun langkah-langkah analisis data dalam

penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman , yaitu a) data reduction

(reduksi data), b) data display (penyajian data), c) conclution drawing/verification

(penerikan kesimpulan/verifikasi). Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya ,2011),
h. 248
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tahap reduksi data atau proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian

lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk

teks naratif. Dalam penyajian meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan

bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis

dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan

yang benar atauk terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang

dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal

yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dari data tersebut peneliti mencoba

mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan

pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang

diangkat dalam penelitian.

F. Pengecekan Keabsahan data/ trianggulasi

Yaitu penggujian keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data yang telah difilter
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kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data yang valid dan actual

terpercaya.

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan trianggulasi sebagai berikut :

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi

untuk sumber data yang sama secara serempak.

2. Triangggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data  dari sumber yang

berbeda beda dengan tehnik yang sama.

3. Trianggulasi waktu, untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda.4

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk mengghindari data

yang tidak valid serta sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data dan

untuk menyangga balik apa yang ditudukan pada peneliti kualitatif yang

menyatakan tidak ilmiah. Pengucian keabsahan data dalam penelitian

mengunakan trianggulasi. Dalam teknik trianggulasi pengujian keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu lain diluar yang telah ada diadakan pengujian lagi

untuk mendapatkan data yang valid.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitaitif dan R&D, (Bandung, CV Alfabeta,2006), h. 373-
374
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sekolah

1. Sejarah Beridirinya Sekolah

Sekolah ini terletak di Desa Lalonggowuna, Kab Konawe, Prov Sulawesi

Tenggara, awal mula sekolah ini dirintis pada tahun 2011 dengan masih

menggunakan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Lalonggowuna sebagai tempat

sementara dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas yang masih

terbatas. Dengan Penjabat pelaksana sementara oleh bapak Abdul Sait S.Pd M.pd

yang menjabat sejak 2011 hingga 2013.

Setelah sekolah ini dipindahkan tepatnya di jalan poros imigrasi SP.A-SP.B

pada tanggal 20 Mei 2013 kepemimpinan sekolah ini langsung diserahkan kepada

Guntur S.pd, M.Hum sebagai kepala sekolah hingga saat ini,  dan mendapatkan

subsidi penuh baik tenaga pendidik maupun penyediaan sarana dan prasarana selama

menjabat sebagai kepalah sekolah banyak perubahan yang telah dilakukannya hal ini

dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh baik dibidang olahraga,

seni, maupun dibidang olimpiade lainnya.

Tanah tempat berdirinya SMAN 1 Tongauna, yang merupakan tanah hak

pakai pemerintah daerah, dengan luas lahan/ tana 1600 m2 , SMAN 1 Tongauna  yang

berada di jalan poros transmigrasi SP.A-SP.B dan No. statistik sekolah 60726579 /

4040111  dengan SK pendirian sekolah 637.


