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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A.  Jenis dan Metode Penelitian 

 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif yaitu : penelitian yang menggambarkan data sesuai 

apa adanya di lapangan1. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu  fenomena atau kenyataan sosial 

dengan jalan mendiskripsikan variabel berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti. Sehingga penelitian ini berusaha menggambarkan fakta sosial 

atau memberikan gambaran yang jelas tentang peranan disiplin belajar dan 

lingkungan sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP PGRI 2 

Selagai Lingga  Kabupaten Lampung Tengah, sehingga hasil penelitian ini 

diharapkan mampu mendeskripsikan secara objektif keadaan yang terjadi 

tanpa bermaksud memberikan penilaian.  

 

2.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode 

kualitatif, yakni tidak menggunakan angka-angka dalam menganalisisnya. 

Oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian 

berada di lapangan2. Sehingga ketika penulis memasuki lapangan 

penelitian masalah menjadi berkembang yaitu memperluas atau 

memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak 

terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup 

                                                                 
1
 Cholid narbuko, abu ahmadi; Metodologi penelitian, (Jakarta:bumi aksara, 2004), h.61 

2
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung, alfabela, 

2009), h.205 
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disempurnakan3. 

 

      3.  Sumber Data 

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini dapat 

penulis kumpulkan melalui populasi dan sampel yang ada pada tempat 

penelitian yaitu SMP PGRI 2 Selagai Lingga, Kecamatan Selagai Lingga, 

Kabupaten Lampung Tengah, dan sebagai sumber data adalah kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, guru BK, tenaga Tata Usaha 

dan para peserta didik, serta sumber data lainnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi dan sampel. 

a. Populasi  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda atau lainnya”4. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi, tetapi oleh spradley dinamakan „social 

situation‟ atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu 

tempat(place), pelaku(actors), dan aktivitas(activity)yang berinteraksi 

secara sinergi”5. 

Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan 

adalah 115 (Seratus Lima Belas) siswa, terdiri dari: 

1). Kelas VII , 25 siswa, 1 kelas 

2 . Kelas VIII , 25 siswa, 1 kelas  

3 . Kelas IX a, 33 siswa, 1 kelas  

4. Kelas IX b, 32 siswa, 1 kelas 

                                                                 
3
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung, alfabela, 

2009), h.205 
4
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung, alfabela, 

2009), h. 80 
5
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung, alfabela, 

2009), h.215 
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b.  Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi” 6 dengan kata lain sampel adalah bagian dari 

populasi itu. 

     Dalam suatu penelitian yang populasinya luas/banyak 

sedangkan tenaga, waktu dan biaya terbatas, untuk efektifitas 

penelitian diperlukan sampel sebagaimana dinyatakan bahwa sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalkan karena keterbatasan dana 

tenaga, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang disepakatidari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif 

(mewakili)7 . 

     Meskipun jumlah populasinya tidak terlalu banyak, namun 

penulis dalam penelitian ini tetap menggunakan sampel dengan 

menggunakan kriteria : 

a). Siswa laki-laki dan perempuan 

b). Siswa/i kelas IX 

Sehingga jelas diketahui bahwa sampel yang penulis ambil 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 siswa. 

 

c. Tehnik Sampling  

“Tehnik sampling adalah merupakan tehnik pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

                                                                 
6
 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung, alfabela, 

2009), h.81 
7
 Cholid narbuko, abu ahmadi; Metodologi penelitian, (Jakarta:bumi aksara, 2004), h.118 
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terdapat berbagai tehnik sampling yang digunakan “8 pada garis 

besarnya tehnik sampling ada dua garis besar, yaitu:  

1. Probability sampling, meliputi, simple random, propartionate 

stratified random, dispropartionate stratified random dan 

ariarandom. 

2. Non probability sampling meliputi, sampling sistanatis, 

sampling kuata, sampling absodental, parposive sampling, 

sampling jenuh dan snowball sampling.9 

Dalam tehnik pengambilan pada penelitian ini, penulis 

menggunakan sesuai dengan sampelnya. 

 

      4.  Kehadiran Peneliti di lapangan dan tahap-tahap penelitian 

a. Penelitian pendahuluan  

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan keharusan dalam 

penelitian kualitatif dan pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi 

yang sesungguhnya peneliti kualitatif merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul, penganalisis, penafsir data dan sekaligus menjaga pelapor 

penelitian.10 

Peneliti sebagai instumen utama dan sebagai pengumpul data harus 

hadir di lapangan dari pra penelitian (observasi) sampai pelaksanaan 

penelitian selesai penelitian supaya peneliti benar-benar memahami situasi 

yang ada.  

Tahap penelitian pendahuluan dilakukan penetapan/ penentuan 

lapangan dan identifikasi masalah di lapangan dan dikonsultasikan dengan 

pembimbing. Dilanjutkan dengan kajian-kajian pustaka yang terbaik yang 

diawal bulan September 2015 dilanjutkan dengan penyusunan atau 

pembuatan proposal tesis yang selanjutnya diseminarkan. Setelah selesai 

                                                                 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Afabeta, 

2009), h.217 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Afabeta, 

2009), h.217 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Afabeta, 
2009), h.270 
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perbaikan proposal judul tesis, peneliti menyusun daftar pertanyaan-

pertanyaan untuk bahan wawancara. 

 

b.  Pelaksanan penelitian di lapangan 

Sebelum melaksanakan penelitian secara resmi peneliti mengurus 

surat izin penelitian kepada direktur pasca sarjana dan selanjutnya 

diajukan kepada kepala sekolah, selanjutnya peneliti menjalin dan 

membangun keakraban dengan informan di sekolah. Peneliti akan 

mengadakan observasi penelitian tiga hari dalam seminggu dengan 

pertimbangan kesibukan peneliti dan juga untuk menghindari rasa 

kejenuhan informan. 

Pada tahap ini penulis sudah mulai mengumpulkan data, kemudian 

memilah dan memilih, dikategorikan, selanjutnya di analisis, hasilnya 

disimpulkan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan tesis sebagai 

laporan hasil penelitian. 

 

      5.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian di SMP PGRI 2 Selagai Lingga 

Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah tahun  pelajaran 

2015/2016, dari bulan September sampai dengan bulan Januari 2015, 

kurang lebih berjalan selama 5 bulan dengan rangkaian kegiatan tahap 

awal observasi lokasi/tempat penelitian dan pengamatan obyek serta 

sedikit wawancara untuk menyusun proposal tesis, dilanjutkan seminar 

tesis dan perbaikan, penyusunan instrumen dilanjutkan dengan 

pengumpulan data tentang peranan disiplin belajar dan pengaruh 

ligkungan sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa selanjutnya data 

direduksi, kemudian dianalisis, muncul sebuah kesimpulan, dan 

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tesis sebagai laporan hasil 

penellitian. 

 

 



43 
 

      6.  Pengecekan keabsahan data 

Data yang telah ditemukan dan terkumpul harus diuji 

kevaliditasannya untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Data 

dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ada beberapa uji 

kredibilitasnya data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian ariampulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif dan memberi cheek11 .Penulis dalam 

pengecekan semua data dengan perpanjangan pengamatan, artinya data 

dicek berulang sehingga memerlukan waktu panjang, pengecekan 

berulangnya dengan model/tehnik ariampulasi,baik ariampulasi waktu 

maupun ariampulasi tehnik,artinya data yang diperoleh dengan wawancara 

akan dicek dengan observasi ataupun dokumen dan sebaliknya temuan 

yang berbeda dideskripsikan, di kategorikan serikan mana pandangan yang 

sama, mana pandangan yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber 

data tersebut, data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan kesimpulan 

kemudian dimintakan kesepakatan (memberi chek) dengan ketiga sumber 

tersebut. Sedangkan analisis kasus negatif adalah peneliti mencari data 

yang berbeda bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang 

ditemukan, berarti data semua tadi sudah valid. 

 

B. Data Primer dan Data Sekunder 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah objek dimana 

data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara (kuesioner) dalam 

mengumpulkan data, maka sumber data tersebut adalah responden yaitu orang 

orang yang menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

                                                                 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h.270 
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1. Data primer  

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian ini, 

adapun sumber data primer atau pokok dalam penelitian ini adalah:  

a. Para peserta didik SMP PGRI 2 Selagai Lingga yang diwawancarai 

secara acak.  

2. Data sekunder, sebagai data pendukung dalam penelitian ini, adapun yang 

menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala SMP PGRI 2 Selagai Lingga  

b. Wakil kepala sekolah  

c. Guru BK.  

d. Guru guru lainnya  

e. Tata usaha sekolah bagian pemegang dokumen.  

 

C.  Tehnik dan Alat Pengumpul Data 

Ada empat tehnik pengumpul data yang penulis pakai dalam penelitian  

ini, yaitu: 

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap sejumlah 

variabel yang diteliti”12. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan 

langsung secara terjadwal terhadap siswa-siswi kelas IX dalam hal disiplin 

belajar, saat di luar sekolah dan tingkat kenakalan siswa. Serta melihat kiat 

manajemen kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan 

guru BK dalam mengatasi kenakalan siswa. Secara teori diharapkan siswa 

yang lulus dari SMP PGRI 2 Selagai Lingga kelak mampu menjadi insan 

yang lebih baik di tengah kehidupan masyarakat. 

Observasi  yang  peneliti  lakukan  lebih  banyak  bersifat 

partisipasif, berada di tengah-tengah atau bersama pendidik dan peserta 

didik di sekolah. 

2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

                                                                 
12

 Syafruddin jamal, Dasar-dasar Metode Penelitian, (Jakarta: the Minangkabau 
foundation, 2000), h.65 
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pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan”13. 

Wawancara ditujukan kepada siswa-siswi kelas IX. Wawancara 

juga ditujukan kepada kepala sekolah tentang kebijakan yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan mengatasi 

kenakalan siswa. Di samping itu juga wawancara kepada Guru BK, guru-

guru dan staf TU.  

3. Dokumentasi adalah data, hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, 

transkrip mengenai hal-hal yang diteliti14 .  

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data lewat dokumen-

dokemen yang ada pada tenaga tata usaha, kepala sekolah, guru BK, wali 

kelas, atau juga sumber-sumber lain di SMP PGRI 2 Selagai Lingga yang 

menyimpan dokumen yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis. 

4. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik mengumpulkan data yan 

berbeda-beda untuk mendapatkan data sumber yang sama15. 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendata 

dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak kepada 

sumber data,baik kepada sumber data primer maupun kepada sumber 

sekunder. 

 

D.      Tehnik pengolahan dan analisis data 

Data yang diperoleh dan berkumpul masih merupakan data mentah 

dan merupakan data kualitatif yang selanjutnya perlu diolah sesuai dengan 

tehnik pengolahan data yang diperlukan. 

Secara garis besar pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

langkah-langkah reduksi data dan display data analisis serta penarikan 

kesimpulan.16 

                                                                 
13

 L.J.Molloeng, Metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: PT.Remaja karya 1998), h.89 
14

 Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian suatu penelitian, Jakarta, Rineka Cipta,1997),h.206 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Afabeta, 
2009), h.241 

16 Husnaini usman, Metodologi penelitian sosial, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h.86 
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1. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang sesuai dengan 

fokus penelitian, sehingga data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian.  

2. Display data, yaitu mengajikan data dalam bentuk matrik, atau 

penyajian lainnya. Dengan demikian data lebih dikuasai.  

3. Analisis data, yaitu menganalisis data yang telah direduksi yang telah 

disajikan.  

4. Pengambilan kesimpulan, yaitu data yang telah diolah, dicarikan 

hubungannya model dan tema, kemudian peneliti dapat menarik suatu 

kesimpulan.  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain17.  

Lebih lanjut Nasution mengatakan : melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya 

kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tak ada cara tertentu 

yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti 

harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan penelitiannya. 

Bahkan hal yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang 

berbeda47.  

Sejak dari pengumpulan data awal dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan triangulasi bersegi dengan analisa data, selanjutnya data 

yang sudah berkumpul di reduksi kepada masing-masing variabel, data 

yang berkaitan dengan kompetensi dikumpulkan dengan yang sesamanya, 

data yang berkaitan dengan keprofesionalan guru mengajarkan materi 

Pendidikan Agama Islam dikumpulkan dengan disiplin belajar siswa dan 

lingkungan sekolah serta kenakalan siswa SMP PGRI 2 Selagai Lingga. 

Kemudian setelah data-data direduksi kemudian di display menurut hasil 

                                                                 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Afabeta, 
2009), h.244 



47 
 

kategori seperti di atas dalam bentuk tulisan narasi setiap variabelnya, 

setelah selesai dicari seberapa efektif peranan disiplin belajar dan 

pengaruh lingkungan sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa. 

Setelah ditemukan peranan disiplin belajar dan pengaruh 

lingkungan sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa selanjutnya hasil 

penelitian ini dituangkan dalam tesis. Kemudian dirumuskan kesimpulan 

dari hasil penelitian tersebut. 




