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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam 

Zuriah (2009) (Zuriah, 2009: 92)  penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan 

definisi tersebut, Kirk dan Miller (moleong, 2002: 3) juga mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan variabel masa 

lalu dan variabel masa sekarang. Alasan menggunakan jenis penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan data yang relevan sesuai permasalahan 

tersebut. 

Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk memecahkan masalah 

yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data dan diinterprestasikan 
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sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini 

dipergunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian secara langsung di lapangan. 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di MTs 

Muhammadiyah Kasihan, yang terletak di Dusun Paleman, Desa 

Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di MTs 

Muhammadiyah Kasihan karena peneliti mengetahui bahwa sampai saat 

ini pendidikan agama Islam masih dianggap belum mampu mengatasi 

berbagai pengaruh negatif yang timbul dan berpengaruh pada anak remaja 

sekarang ini. Sedangkan subyek yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sumber data di mana peneliti dapat memperoleh keterangan atau 

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sesuai 

dengan metode dalam pengumpulan informasi juga melalui cara 

wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan informasi 

yang valid dan komplit, diantaranya ialah: 

a) Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Kasihan, 

b) Waka Kesiswaan, 

c) Guru BK, 

d) Guru Pendidikan Agama Islam, dan 

e) Siswa yang tergolong nakal 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini untuk dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dari beberapa 

sumber yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 186). Adapun 

wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu data tertentu (Saebani, 2008: 100). 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali melalui pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu data tertentu. Adapun teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya responden yang 

diwawancarai bebas memberikan jawaban, namun tidak terlepas dari 

daftar pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor yang menyebabkan 
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kenakalan remaja, dan penanganan kenakalan remaja oleh guru 

pendidikan agama Islam. 

2. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah pengamatan terhadap objek 

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian. Secara 

langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indera. 

Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media 

visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lain-lain (Satori 

dan Komariah, 2009: 105). Observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Menurut Subagyo 

(1991: 63) observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan 

secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

Metode ini sangat tepat untuk mengetahui langsung tentang 

suatu peristiwa, kejadian maupun masalah yang sedang terjadi 

dilapangan penelitian. Dalam hal ini metode observasi dilakukan baik 

didalam kelas maupun pun di luar kelas untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan kenakalan remaja dan tindakan apa saja yang 

dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam menangani 

kenakalan remaja serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Jadi dengan menggunakan metode observasi ini berarti peneliti 

dapat melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, 

terutama mengenai penanganan kenakalan remaja oleh guru 

pendidikan agama Islam. 

3. Dokumentasi 

Arikunto (2010: 124) dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. 

Zuriah (2009: 191) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang 

teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

Adapun data yang dikumpulkan dengan metode ini yaitu yang 

berkenaan tentang gambaran umum sekolah, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, skor pelanggaran dan 

sanksi untuk siswa, peraturan dan tata tertib, serta sarana dan 

prasarana yang tersedia di MTs Muhammadiyah Kasihan. 

D. Kredibilitas 

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang telah 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai 

nilai kredibilitas harus dilakukan pengujian kredibilitas dengan cara 

pengoptimalan waktu penelitian. Hal ini bermanfaat untuk meminimalkan 
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jarak antara peneliti dengan informan. Waktu penelitian di lapangan 

disesuaikan dengan kebutuhan data yang dibutuhkan dan tidak dilakukan 

dalam waktu yang cukup lama di tempat penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan peneliti juga dapat menguji kebenaran informasi yang 

diperoleh dan berasal dari para informan. 

Selain itu, pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Denzim (dalam 

Moleong, 2002: 178), membedakan empat macam triangulasi diantaranya 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti 

hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. 

E. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus-menerus. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan dalam aneka macam cara 

(observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman). Pada penelitian 

ini, model teknik analisis yang digunakan adalah model Milles and 

Huberman (1992: 16-19) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 
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bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengkoordinasikan data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel maupun matriks 

dan sebagainya. Biasanya yang paling sering digunakan adalah 

menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan 

kesimpulan/verifikasi terhadap data yang telah dianalisis merupakan hasil 

penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan masih akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal pendukung oleh bukti-

bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

 


