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BAB III 

MOTODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian diskriptif yaitu jenis 

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas 

mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti.69 Deskriptif 

digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang terkait 

dengan isi penelitian tersebut. Sedangkan menurut Moeleong, bahwa peneitian 

kualitatif adalah’’ penelitian yang melakukan berdasarkan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.’70’ Dalam penelitian ini 

penulis mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas 

kemudian dideskripsikan secara kualitatif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung sekitar 3 bulan, dimulai sejak selesainya proposal 

ini. 

                                                           
69 Roni Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Thesis ( Jakarta: PPM, 

2005),  h. 105. 
70 Lexy, j. Maleong Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 

2000), h. 3. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data penelitian 

diperoleh. Dalam hal ini, sumber data merupakan sumber atau asal informasi 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam sumber data 

primer dan sumber dara sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

informan pada seluruh objek peneliti yang diperoleh. Informan peneliti ini 

adalah  guru dan siswa. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang berfungsi sebagai pelengkap, yang 

melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

observasi lapangan,  dan wawancara kepala sekolah dan staf 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini maka perlu 

ditentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis. 

Dalam hal in penelti mengunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Observasi (observation), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 

untuk mengetahui kondisi, yang terjadi dilapangan. Adapun pengamatan 

yang dilakukan peneliti, mengenai strategi guru pendidikan agama Islam 

dalam membina kenakalan siswa, dari pengamatan inilah peneliti akan 

mencatat secara sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. 



 

 
 

2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil data dari informan di lapangan. Adapun informan 

yang dijadikan dalam pengambilan data interview yaitu mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Guru tsanawiyah untu melambi dan siswa. 

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengambilan data berupa dokumen serta yang relevan dengan penelitian 

ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data dengan tiga langkah sebagai berikut: 

1. Redaksi data, semua data yang diperoleh melalui teknik observasi, interview 

dan dokumentasi dilapangan dianalisis dan dirangkum kemudian dipilih 

pokok yang terkait dibutuhkan dalam pengkajian data yang diperoleh 

penelitian ini. 

2. Display data, yakni pengkajian data yang diperoleh melalui teknik 

observasi, interview dan dokumentasi untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang memuat data 

pembinaan Kenakalan  tersebut. 

3. Verifikasi data, yakni penerikan kesimpulan dari verfikasi. Pada awalnya 

kesimpulan yang dibuat masih bersifat sementara. Tetapi dengan 

bertambahnya data yang diambil melalui observasi, interview dan 



 

 
 

dokumentasi dari suatu kesimpulan, maka akan ditemukan dengan 

mengecek data dari lapangan.71 

F.  Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, uji keabsehan data dilakukan dengan uji kredibilitas 

data. Uji kredibilitas data dilakukan dalam bentuk perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan pengamatan, trianggulasi data, analisi kasus negatif, 

member chek. 

1. Perpanjang pengamatan dalam menelitian ini adalah penelitian kembali ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan, dan wawancara dengan sumber 

data yang pernah ditemui untuk meningkatkan kredibilitas data. Dalam 

perpanjangan pengamatan difokuskan pada Stratagi Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membina akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah Untu 

Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur Kabupaten Wakatobi. 

2. Trianggulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh 

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau mengecek sumber 

melalui sumber atau informan sampai pada taraf anggapan bahwa informasi 

apa dipercaya. 

                                                           
71 Analisi Data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan dalam kategori, menjabarkan kedalamunit-unit melakukan  sintesa, menyusun 

dengan pola, memilih nama yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehinggah 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, lihat Sugiono, Memahami Penelitian 

Kualitatif  (Bangdung:       

 al-fibeta, 2005), h. 45. 
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