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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan hasil temuan dan fakta

dilapangan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai. Penelitian yang

dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni

prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sukardi dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian

deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan

pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi,

menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.1 Dalam

penelitian deskriptif ini penulis berusaha mencatat, menganalisis, dan

menginterpretasi kondisi yang ada. Artinya, mengumpulkan informasi tentang

keadaan yang ada dengan variabel yang menjadi indikasi dalam penelitian ini.

1 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2005, h. 14.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan

data adalah Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa. Alasan penulis memilih lembaga

tersebut selain lokasi penelitian ini adalah kampung halaman penulis sendiri juga

madrasah tersebut aktif dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler khususnya pramuka

sehingga mempermudah mendapat data-data yang dibutuhkan penulis.

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka penulis

merencanakan akan melakukan penelitian selama tiga bulan yang dimulai dari bulan

Juni sampai Oktober 2015.

C. Jenis dan Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan

tujuan penelitian, dibagi dalam dua jenis data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber

dari hasil wawancara dengan pembina ekstrakurikuler, peserta didik dan Kepala

Sekolah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang telah ada, baik

berupa hasil penelitian maupun dokumentasi penting di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas

Sabulakoa yang tentunya sangat erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
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Data yang diperoleh dari sumber primer kemudian didukung dan dikomparasikan

dengan data dari sumber sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting dalam setiap

penelitian. Hal ini dikarenakan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat logis

serta dapat diterima oleh pemakai hasil penelitian pada akhirnya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil karya panca indra atau lainnya.2

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan

interaksi sosial antara peneliti dengan informan dalam satu latar penelitian selama

pengumpulan data.

Teknik observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung yang

dilakukan oleh peneliti, karena untuk membuktikan sesuatu dan memperoleh

keyakinan perlu adanya pengalaman yang langsung sehingga dapat dirasakan

kebenarannya. Secara umum pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti

melihat, menghayati dan merasakan apa yang dirasakan subjek sehingga

menunjukkan sesuatu yang natural dan sebenar-benarnya.

2 Siti Munawaroh, dkk, Perilaku Disiplin dan Kejujuran Generasi Muda di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), (2013), h. 14
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Pengumpulan data secara observasi dilakukan dengan melakukan

pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu Madrasah Aliyah Al-Ikhlas

Sabulakoa. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan

kepramukaan dan gambaran umum kedisiplinan yang ditunjukkan siswa di sekolah

baik dalam kegiatan di dalam kelas, di luar kelas maupun dalam kegiatan

kepramukaan.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dari informan

dengan bantuan pedoman wawancara. Pedoman wawancara  memuat kerangka dan

garis besar pokok yang ingin ditanyakan kepada informan. Pedoman wawancara

berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga

agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Menurut Sugiono

wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan

mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.3 Melalui wawancara, data

dan informasi yang diperoleh berupa deskripsi tentang kegiatan kepramukaan dan

perannya dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa.

Wawancara merupakan suatu proses pembicaraan yang terarah antara dua

individu atau lebih, dimana di satu pihak sebagai pencari dan di pihak lain sebagai

pemberi informasi tentang hal yang dibicarakan. Dengan wawancara ini kehilangan

data yang diperlukan sangat kecil. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

3 Loc. Cit, h. 14
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wawancara dengan kepala sekolah, guru Kelas X, XI dan XII, koordinator

ekstrakurikuler pramuka, dan pembina pramuka Madrasah Aliyah Al-Ikhlas

Sabulakoa.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari

penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-

buku, arsip atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.4

Pada penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk memahami sekaligus

mendalami penerapan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, serta sejarah berdirinya

dan perkembangan Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa dari masa ke masa.

E. Teknik Analisis Data.

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas,

agar menjadi karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu

sistem analisis data yang dikenal dengan analisis yuridis deskriptif yaitu dengan cara

menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai “Pendidikan

Kepramukaan Dalam Membentuk Sikap Disiplin Siswa Madrasah Aliyah Al-Ikhlas

Sabulakoa”. Berdasarkan hasil wawancara dengan study kepustakaan yang diperoleh,

maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk

menghasilkan data secara deskriptif.

4A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makassar: Indobis Media
Centre, 2003, h. 106.
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F. Pengolahan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya

jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian

ini dengan menggunakan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar dari data yang ada untuk kepentingan

pengecekkan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada.

Trianggulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari

sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam pengujian keabsahan data dalam

penelitian ini, penulis menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber dan

metode. Hal ini dilakukan untuk menjaga adanya informan yang memberikan

informasi yang kurang relevan dari pembahasan.

Trianggulasi yang menggunakan sumber yaitu dengan membandingkan dan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan

penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda. Trianggulasi dengan menggunakan

metode dilakukan dengan cara membandingkan data observasi dan data hasil

wawancara, dan data dokumentasi. Dengan demikian data yang telah dirumuskan

akan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat kepercayaan dan sumber

sehingga menjadi kesimpulan data akhir yang autentik (tepat) sesuai masalah dalam

penelitian ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.

a. Sejarah singkat Berdirinya Madrasah Al-Ikhlas Sabulakoa

Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa pertama kali didirikan pada tanggal

19 Juli 2007 yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas, dengan

Nomor Statistik Madrasah (NSM) 131274050004 dan Nomor Pokok Sekolah

Nasional (NPSN) 40405894. Dari mulai berdirinya, Madrasah Aliyah Al-Ikhlas

Sabulakoa telah melakukan dua kali pergantian Kepala Sekolah yakni Drs. Moh.

Kholik dan Karman, S.Ag, M.Si.1 Untuk lebih jelasnya data mengenai data Kepala

Sekolah Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa
Tahun Ajaran 2007-Sekarang

No
Nama

Kepala Sekolah Periode

1 Drs. Moch. Kholik 2007-2009
2 Karman, S.Ag, M.Si 2009-Sekarang

Dengan adanya Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa ini sangat membantu

masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan madrasah ini tidak

memungut sepeserpun biaya dari siswa maupun orang tua, sehingga bagi orang tua

1 Sumber, TU Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa
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