
BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, adalah sebagai prosedur sebagai

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan

dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati.1 diskriptif karena peneliti

mengadakan penelitian tidak dimaksudkan menjadi hipotesis tertentu tetapi hanya

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala dan juga keadaan.2

Margono menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif ini analisis

yang digunakan lebih bersifat deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap

isi dibuat dan disusun secara sistematik/menyeluruh dan sistematis.3 Selain itu

penggunaan metode penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian

kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya dalam

pengertian lain peneliti menekankan pada titik pandang orang-orang atau yang

disebut “people’s point of view”, dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data

dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya.4

1 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.
3

2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, (Jakarta: Reneka Cipta,
1990), h. 310

3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan., h.  36-37
4 Maman Rachman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan, (Semarang:

IKIP Semarang Press, 1993), h. 114
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka jenis penelitian evaluasi

dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengetahui peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan remaja di

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh

peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer

didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi

dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis

yang sangat membantu penelitian ini.

3. Populasi

Menurut Sugiono, populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek, subyek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di ambil kesimpulannya.5 Sedangkan

menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

5 Sugiono, Metodelogi Penelitian Administrasi, (Bandung: CV Alpa Beta, 2005), h. 70



58

penelitian, maka penelitian di sebut populasi.6 Dengan demikian populasi adalah

semua individu yang hendak di teliti.

Dengan demikain populasi dalam penelitian ini adalah semua tokoh-tokoh

agama seperti; Guru Ngaji, P2N, dan KUA, jama’ah pengajian masjid, dan para

remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

yang berada di 12 Desa, yaitu;

1. Desa Kedondong

2. Desa Way Kepayang

3. Desa Sinar Harapan

4. Desa Bubakan Loa

5. Desa Tempel Rejo

6. Desa Pesawaran

7. Desa Pasar Baru

8. Desa Gunung Sugih

9. Desa Teba Jawa

10. Desa Kartasana

11. Desa Sukamaju

12. Desa Harapan Jaya

4. Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dipilih secara purposive dan

bersifat snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan

sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 70
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tahu tentang apa yang peneliti harapkan.7 Sedangkan yang dimaksud snowball

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit,

lama-lama menjadi besar.8 Dasar pertimbangan digunakannya teknik snowball

sampling ini adalah karena dengan teknik penarikan sampel ini, dianggap akan

lebih representatif baik ditinjau dari segi pengumpulan data maupun dalam

pegembangan data.9

Dengan pengambil sumber data yang dipilih secara purposive dan bersifat

snowball sampling, maka sumber data dipilih orang-orang yang dianggap sangat

mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam

masalah tersebut dan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena dengan sumber

data yang sedikit itu apabila belum dapat memberikan data yang lengkap, maka

mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sumber data.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dan luasnya jumlah populasi yang

akan diteliti perlu adanya batasan sampel agar penelitian ini tidak terlalu meluas.

sehubungan dengan ini, maka yang dijadikan sumber data adalah tokoh-tokoh

agama seperti; Guru Ngaji, P2N, dan KUA, jama’ah pengajian masjid, dan para

remaja yang berada di Desa Kedondong, Desa Gunung Sugih, dan Desa

Sukamaju. di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

Desa Kedondong, Desa Gunung Sugih, dan Desa Sukamaju ini dipilih

sebagai sampel penelitian dikaenakan ketiga Desa ini memiliki tokoh agama yang

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D., (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 300

8 Ibid, h. 300
9 Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian

Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan, (Cipayung, Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), h. 81
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berperan dalam membina kenakalan remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-

metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik

mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala -gejala yang

dihadapi (diselidiki), baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang

sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan. Metode ini merupakan

pencatatan dan pengamatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang

ada ditempat penelitian. Metode ini juga digunakan untuk mendapatkan data yang

bersifat fisik yang tidak dapat diperoleh dengan cara interview. Metode ini

dipergunakan untuk memperoleh data tentang peran tokoh agama dalam

penanganan kenakalan remaja di Kecamtam Kedondong Kabupaten Pesawaran

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang

menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subyek yang diteliti atau

responden.10 Dalam pelaksanaan interview ini, peneliti berusaha mencari suasana

yang kondusif, sehingga dapat tercipta suasana psikologi yang baik dimana

responden dapat diajak bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi

informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

10 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosdakarya, 2001), h. 129
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Menurut Donald Ari dkk yang dikutip Nurul Zuriah, ada dua jenis

wawancara yaitu wawancara berstruktur dimana alternatif jawaban yang diberikan

kepada subyek telah ditetapkan terlebih dahulu dan wawancara tak berstruktur

dimana pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sikap, keyakinan,

subyek atau keterangan lainnya yang diajukan secara bebas kepada subyek

penelitian.11

Dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung banyak menggunakan

wawancara tak berstruktur, karena hal ini lebih memberikan kebebasan dan

keluasan hati kepada subyek penelitian sehingga tidak ada suasana terikat yang

menjadikan subyek tegang dalam memberikan jawaban. Dalam metode

wawancara ini respoden yang terlibat adalah tokoh agama, remaja, dan jama’ah

pengajian di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi mempunyai arti penting dalam penelitian kualitatif

karena secara jelas memberikan gambaran mengenai metode pemimpin dalam

pembinaan remaja dilingkungannya sebagai subyek dan obyek penelitian. Metode

ini adalah sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isi peristiwa tersebut

dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan di tulis dengan

sengaja untuk menyimpan, meneruskan keterangan melalui peristiwa tersebut.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti benda-benda tertulis,

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan

harian dan sebagainya. Metode ini digunakan mengambil sumber data tentang

11 Ibid, h. 130
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profil dan peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan remaja di Kecamtam

Kedondong Kabupaten Pesawaran.

C. Teknik Analisa Data

Analis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting

yang didalamnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah

dihasilkan. Melalui analis data, data yang terkumpul dalam bentuk data mentah

dapat diproses secara baik untuk menghasilkan data yang matang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara

diskriptif yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif, dimana data-data yang

telah dihasilkan dari penelitian dan kajian, baik secara teoritis dan empiris yang

digambarkan melalui kata-kata atau kalimat secara benar dan jelas. Adapun

langkah-langkah analisis data menurut Usman dan Akbar, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

yang tidak perlu.12 Berbeda dengan pendapat Sanapsiah Faisal, ia Mengatakan

“Reduksi data adalah proses perangkuman, pengihtisaran, atau penyeleksian,

terhadap data yang terkumpul, sehingga masing-masing data tersebut dapat

dikatagorisasikan , difokuskan atau disesuaikan dengan permasalahan yang

diteliti.13

Dengan demikian reduksi data adalah proses pengumpulan data dari hasil

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara Merangkum, menyeleksi

12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &
D, (Bandung: Alpha Beta, Cet ke-12, 2011), h. 338

13 Sanapsiah Faisal, Op-Cit, h. 256
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terhadap data yang terkumpul, sehingga masing-masing data tersebut dapat

diambil  data yang sesuai dengan permasalahan dan membuang data yang tidak

perlu. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang berkenaan dengan peran tokoh

agama dalam penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran.

2. Display Data.

Display data merupakan penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang

sesuai, misalnya matriks urutan waktu yang menunjukan kronologis suatu

program, Matriks  jalinan antar komponen di dalam proses suatu kegiatan dan lain

sebagainya. Matriks ini untuk mepermudah pengkontruksian di dalam rangka

menuturkan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan data.14 Dalam hal ini

penulis mematriks tentang peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan

remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan, faktor pendukung

dan penghambat.

3. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menterjemahkan hasil analisa

dalam rumusan  yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan

diantara dimensi-dimensi yang di uraikan.15 Sumber dari seluruh kegiatan analisa

data pada penelitian ini terletak pada penuturan tentang apa yang berhasil

penanganan proses kenakalan remaja .

Dari ketiga analisa yang dijelaskan diatas bukanlah suatu yang

berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang intaraktif. Siklus

14 Ibid, h. 260
15 Suharsimi Arikunto, Loc-Cit, h. 120
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interaktif menunjukan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami

atau mendapatkan pengertian secara mendalam, komprehensif, dan rinci mengenai

suatu masalah, sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan-kesimpilan secara

induktif.

Jadi, Setiap kesimpulan dari data yang telah diperoleh, pada tingkat

pertama lazimnya dianggap kesimpulan “Tentatif” yang masih perlu pengecekan

dan pelacakan terus menerus dari berbagai sumber dan informasi lainnya. Jadi

data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu data

yang berkenaan dengan peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan remaja

di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan, faktor pendukung dan

penghambat.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran-gambaran yang

menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul ”peran tokoh agama

dalam penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten

Pesawaran”. Antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, indentifikasi masalah, fokus masalah, rumusan

masalah dan kerangka pikir.

Bab II : Landasan Teori. Pembahasan toritis adalah pembahasan yang

didukung oleh buku-buku dan pendapat-pendapat para ahli. Pembahasan ini terdiri

dari: Pertama, Peran Tokoh Agama meliputi: 1). Pengertian Agama, 2).

Pengertian Peran Tokoh Agama, 3). Fungsi Tokoh Agama
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Kedua, membahas tentang Penanganan Kenakalan Remaja yang meliputi: 1).

Pegertian Remaja, 2). Gejala Kenakalan Remaja, 3). Bentuk-Bentuk Kenakalan

Remaja, 4). Faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Remaja.

Bab III : Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang:

1). Jenis Penelitian, 2). Sumber Data, 3). Teknik Pengumpulan Data, 4). Teknik

Analisa Data

Bab IV : Paparan Data Penelitian . Dalam bab ini peneliti menyajikan

paparan data penelitian yang terdiri dari: 1). Profil Kecamatan Kedondong, 2).

Peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan Remaja di Kecamatan

Kedondong Kabupaten Pesawaran, 3). Metode dan strategi penanganan kenakalan

Remaja di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, 4). Faktor Mendukung

Dan Menghabat penanganan kenakalan Remaja di Kecamatan Kedondong

Kabupaten Pesawaran

Bab V : Dalam bab ini peneliti simpulkan dari penelitian, kemudian

memberikan saran-saran yang ada kaitanya dengan temuan dan pembahasan

penelitian dalam judul ” peran tokoh agama dalam penanganan kenakalan Remaja

di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.”


