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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis  Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu jalan untuk memperoleh pemecahan

terhadap segala permasalahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

menggunakan konsep Human Instrumen yakni peneliti sendiri yang mendeskripsikan

sekaligus mengkaji berdasarkan pengamatan/observasi kondisi riil lokasi penelitian

dengan berdasar pada fakta-fakta yang benar-benar menggambarkan secara akurat

tentang obyek penelitian. Dan lebih mengacu pada penelitian yang melihat dari segi

tujuannya yaitu penelitian study lapangan atau field research. Sebagaimana yang

dikemukakan Bodgan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan

prilaku orang-orang yang diamati. 1

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam

tentang ucapan, tulisan, dan atau prilaku yang dapat diamati dari suatu individu,

kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam setting konteks dalam sudut

pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. hal demikian dirasa tepat untuk

mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan

landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena

1 Bodgan dan Taylor, Penelitian kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosda
Karya) h. 67
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tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya presepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain. Dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode

ilmiah. Penelitian ini mengkaji secara deskriftif Penanggulangan Kenakalan remaja di

MAS AL-AMIN Labokeo. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurun

waktu dua bulan yakni dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September

2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di MAS AL-AMIN Labokeo. Adapun waktu

penelitian akan dilaksanakan selama kurun waktu dua bulan yakni dari bulan Agustus

2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini mencakup seluruh aspek populasi yang ada.

Pada penelitian ini sumber data penelitian diambil dari Kepala Sekolah, Guru bidang

Studi, Guru Kelas dan Siswa.  Dalam penelitian terbagi atas dua jenis sumber data

yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian

(lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama seperti

hasil wawancara dan observasi berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak

terkait seperti ketua BP3 dan masyarakat sekitar.
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2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling

melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literature

terkait dengan permasalahn yang akan diteliti. 2

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian kaulitatif adalah diri sendiri (Human Instrument)

sebagai instrument pengumpul data utama. Dalam mengumpulkan data penulis

berpedoman pada pola instrument yang berisi data penting yang akan dilanjutkan

kepada responden dan panduan wawancara yang penulis jadikan pedoman dalam

mengadakan observasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif hampir selalu menggunakan teknik yang sama

begitu juga dengan penelitian ini seperti:

1. Observasi (pengamatan) langsung dengan seksama dimana peneliti melakukan

pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau kondisi riil yang ada dilokasi

penelitian.

2. interview (wawancara) yaitu melakukan dialog atau Tanya jawab mendalam

secara langsung dengan mencatat atau merekam isi pembicaran untuk kemudian

dimasukkan kedalam proposal dan selanjutnya skripsi. Dengan sistematika

wawancara dimulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Narasumber/

Informan perihal masalah yang akan diteliti, jawaban itu dicatat/ direkam setalah

2 Ahmad Tanseh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogjakarta: Teras, 2009), h. 107
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itu dianalisis atau diolah menjadi kumpulan-kumpulan data yang diperlukan

untuk menunjang kesempurnaan informasi mengenai masalah yang sedang

diteliti.

3. Dokumentasi yakni mencatat atau mengumpulkan seluruh arsip-arsip, foto dan

dokumen  yang relevan  berkenaan dengan penanggulangan kenakalan siswa.3

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan

dengan uraian dan kata-kata. Proses ini merupakan proses penting dalam peneltian

sebab peneliti diharapkan mampu menganalisa dengan seksama agar mendapatkan

data yang valid untuk kemudian dituangkan dalam pembahasan yang tentunya harus

bersinergi dengan pokok permasalahan. Analisa data menurut parton adalah proses

mengatur urutan data, mengkoordinasikan kedalam pola, kategori dan satuan uraian

data.4

Selanjutnya setelah data telah terkumpul maka proses analisis data dapat

dilakukan melalui sebagai berikut:

1. Editing data yakni proses pengecekan dan pembenahan data yang akan dikurangi,

ditambahkan ataupun ditiadakan apabila tidak menunjang penulisan.

3 Sugiono, Metode Penelitian  Peneltian (Pnelitian Kuantitaif, Kualitaif R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2007), Cet. XVII, h. 335

4 Amirul Hadi Dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
1998), h. 124
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2. Klasifikasi data proses pengkalsifikasian data baik itu berupa hasil wawancara,

pengamatan ataupun dokumen berdasarkan bagian pokok atausub pokok

penelitian.5

3. Display data yaitu proses yang dilakukan penelti agar data yang telah diperoleh

dapat dikuasai dan dikendalikan dalam pengambilan kesimpulan.6

4. Verifikasi data yaitu proses mencari makna data yang telah dikumpulkan jika data

sebelumnya belum lengkap atau kabur penuh keraguan kemudian diolah

sedemikian rupa sehingga data yang belum lengkap dapat terbantukan dengan

informasi baru untuk selanjutnya dideskripsikan menjadi pemikiran baru yang

bersumber dari pengelolaan data dari lapangan.7

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan pengecekan keabsahan data untuk

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

adanya jawaban dari informasi yang tidak jujur. Dalam pengecekan keabsahan data

ini penulis menggunakan dua tehnik dari sembilan teknik yang ada dalam kajian

penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Teknik triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan

5 Sutrisno Hadi, Metode Research, (yogjakarta: andi Offset, 2000), h. 136
6 Imam Suoprayogo, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja rosda Karya, 2001),, h.

233
7 Mattew B. Miles and A. Micheal Huberman, Analisi Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang

Metode-Metode Baru, terj.tjejep rohendi rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16
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sehingga dari data tersebut diadakan pengujian lagi untuk mendapatkan

pengujian yang valid.

2. Kecukupan referensi yaitu pengecekan keabsahan data dengan menggunakan

alat untuk menampung dan menyesuaikan kritik tertulis untuk keperluan

evaluasi sehingga dengan alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk

membandingkan hasil yang diperoleh dan kritik yang terkumpul.8

8 Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung:  Remaja Rosda Karya,
2012), Cet. X, h. 117


