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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Menurut

Denzin Lincoln dalam Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.39

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif

yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa

kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut mungkin berasal dari

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi,

catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.40

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yangdi jadikan tempat penelitian adalah tempat

terdapatnya subjek penelitian dan tempat terjadinya permasalahan seperti yang

telah dijelaskan bagian awal dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini

tepatnya SMP ISLAM AL- HIDAYAH Mangli Jember.

3. Subjek penelitian

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah subyek penelitian yang

dimaksudkan yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut

39 Lexy Moleong, Metodologi penelitian kualitatif: edisi Revisi ( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010),5
40 Ibid., 10.
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meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan

atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga

validitasnya dapat dijamin.41

Penentuan subyek penelitian yang digunakan adalah Purposive

Sampling (sampel bertujuan). Dalam penelitian empirik, sampling diartikan

sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Secara konvensional, konsep

sampel menunjuk pada bagian dari populasi.42 Sampling dilakukan bukan

tanpa tujuan, artinya peneliti melakukan sampling karena mempunyai maksud

tertentu. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan,

misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat

mengambil sampel yang besar dan jauh.

Menurut Moh Kasiram purposive sampling adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu. Penunjukkan sampel didasarkan atas

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Kata purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu.43

41 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 47.
42 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 52.
43 Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kualitati dan Kuantitatif (Malang: UIN MALIKI Press,
2008), 266.
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Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat dan

dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji yaitu peran guru di SMP

Islam Al- Hidayah..

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik atau metode yang digunakan untuk

mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan adalah:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.44 Metode

observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

peristiwa, tujuan dan perasaan. Tetapi, tidak semua perlu diamati oleh

peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau relevan dengan data yang

dibutuhkan.45Observasi yang akan dilakukan adalah observasi non

partisipan yaitu observasi yang tidak ikut dalam kehidupan orang yang

diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.46

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi

ini antara lain:

1. Kondisi objek penelitian

2. Letak geografis objek penelitian

44 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 158.
45 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 69.
46 Margono, Metodologi Penelitian, 162.
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b. Interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interiewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan.47 Untuk memperoleh informasi

yang tepat dan objektif setiap interviewer harus mampu menciptakan

hubungan baik dengan interviewee atau responden atau mengadakan raport

ialah suatu situasi piskologis yang menunjukkan bahwa responden

bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi

informasi sesuai dengan pikiran dan memberi informasi sesuai dengan

keadaaan yang sebenarnya.

Berdasarkan fisik, wawancara dapat dibedakan menjadi 2:

1) Wawancara terstruktur. Pedoman wawancara dalam wawancara

terstruktur terdiri dari sejumlah pertanyaan dan sejumlah jawaban, di

mana pewawancara tinggal memberi tanda chek pada pilihan jawaban

yang sesuai dengan jawaban terwawancara

2) Wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara dalam wawancara

tidak terstruktur tidak berisi sejumlah pertanyaan dan sejumlah

jawaban. Tetapi, hanya berisi sejumlah pertanyaan tanpa alternatif

jawaban atau hanya berisi garis besar data yang diperoleh. Jawaban

dari terwawancara ditulis oleh pewawancara.48

47 Moleong, Metodologi Penelitian, 186.
48 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 185.
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Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai metode wawancara

tidak terstruktur yaitu wawancara yang bersifat informal. Hal ini

merupakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah

tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, atau tentang

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Selain itu,

interview ini bersifat luwes dan biasanya direncanakan agar sesuai dengan

subjek dan suasana pada saat interview dilaksanakan. Teknik wawancara

ini tidak dapat segera dipergunakan untuk pengukuran mengingat subjek

mendapat kebebasan untuk menjawab sesuka hatinya.49

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah :

1. Peran guru sebagai pembimbing dalam mengontrol gaya hidup

hedonisme anak di SMP Islam Al- Hidayah

2. Peran guru sebagai pembimbing dalam mengontrol gaya hidup

hedonisme anak di SMP Islam Al- Hidayah

3. Peran guru sebagai pengajar dalam mengontrol gaya hidup hedonisme

anak di SMP Islam Al- Hidayah

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

49 Margono, Metodologi Penelitian, 167.
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prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.50 Dengan metode

dokumentasi data yang diperoleh adalah:

1) Latar belakang berdirinya SMP Islam Al- Hidayah dan kepala sekolah

2) Struktur Organisasi SMP Islam Al- Hidayah Mangli Jember.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berarti proses

mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara

seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa

menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.51 Dalam penelitian ini,

peneliti akan menggunakan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang

diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka-angka.

Menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.52

Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh.

50 Suharsimi, Prosedur Penelitian, 274.
51 Kasiram, Metodologi Penelitian, 355.
52Sugiono, Metode Penelitian, 244.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan selama

pengumpulan data.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu

data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam

bentuk bilangan atau dalam bentuk statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif

yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah data mana yang menjadi objek formal

dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena.53 Laporan yang

disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan

data (Data Display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sebagainya.

Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang

53 Ibid., 368.
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dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.54

6. Keabsahan Data

Cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan

triangulasi, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain.

Menurut Denzin sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong dalam

bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, triangulasi dibedakan menjadi empat

macam yaitu tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik dan teori.55

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

triangulasi sumber. triangulasi sumber dikarenakan peneliti menggunakan

beberapa sumber dalam satu tehnik pengumpulan data misalnya dalam

menghasilkan data melalui wawancara, peneliti mewawancarai guru SMP

Islam Al- Hidayah.

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

54 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2013), 218-220.
55Moleong, Metodologi Penelitian, 330.
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2. Membandingkan yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.56

7. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada

penulisan laporan.57

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra penelitian lapangan

1) Memilih lokasi penelitian

2) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap pelaksanaan penelitian lapangan

1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.

2) Memasuki lokasi atau lapangan penelitian.

56Moleong, Metodologi Penelitian, 331.
57 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 48.
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3) Mencari sumber data yang telah ditentukan objek penelitian.

4) Mengumpulkan data.

5) Menyempurnakan data yang belum lengkap.

c. Tahap paska atau akhir penelitian lapangan.

1) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang

telah ditetapkan.

2) Menyusun atau menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk

laporan.

3) Merevisi laporan yang telah disempurnakan.


