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BAB III

METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini akan dipaparkan jenis metode dan alasan

menggunakan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian,

informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

A. Jenis Penelitian

Dalam mendapatkan suatu hasil yang baik atas suatu

permasalahan sehingga tujuan dan manfaat yang diinginkan dapat

dicapai, maka dalam pelaksanaannya diperlukan data yang akurat

sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan sebagai bahan pengadaan

pengkajian. Data yang akurat adalah data yang memenuhi syarat

validitasnya (dapat dipercaya) dan data yang memenuhi reabilitasnya

(konsisten atau keajegan). Menurut Sugiono, dalam bukunya

memahami penelitian kualitatif, mengatakan bahwasannya uji

keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji
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validitas dan reabilitas.1 Untuk mendapatkan dan memperoleh data

yang akurat tersebut sebagaimana lazimnya dilakukan dalam sebuah

penelitian, maka dilakukan dan diperoleh melalui metode penelitian

yang benar dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil

penelitian kualitatiflebih menekankan makna daripada generalisasi.2

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriftif dan

pendekatan fenominologis, sehingga jenis penelitian ini tergolong

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam latar yang

wajar, mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Setelah data

dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, maka diolah

dengan baik lalu dideskripsikan apa adanya serta di analisis untuk

mencari kebenaran.

1 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013),
h.117

2 Ibid, h. 1
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Hakikat dari suatu fenomena atau peristiwa bagi penganut

metode kualitatif adalah totalitas atau gestalt. Penelitian kualitatif

sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh

sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, seperti sosiologi,

antropologi, dan sejumlah penelitian perilaku lainnya termasuk dalam

ilmu pendidikan.

Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang

bercirikan interaksi-sosial yang tidak memakan waktu cukup lama

antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis

dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Pembahasan tentang

Upaya remaja dalam melaksanakan self control pada SMP IT Future

Islamic School Pekanbaru, memerlukan metode penelitian yang dapat

mengarah kepada pencapaian tujuan penelitian ini. Penulis berharap

dengan penelitian ini akan menghasilkan penemuan ilmiah untuk

dijadikan referensi dibidang keilmuan insya allah



52

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP IT FIS Pekanbaru, Jl.Tuanku

Tambusai II Pekanbaru Riau, tahun ajaran 2013/2014, karena

didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. SMP  IT FIS Pekanbaru adalah sekolah menengah pertama yang

memiliki konotasi keagamaan yang baik menurut pandangan

masyarakat, didalamnya memiliki suatu kegiatan yang begitu unik,

sehingga remaja SMP sangat berperan dalam pelaksanaan self

control dan dukungan lingkungan warga sekitar.

2. SMP IT FIS Pekanbaru sangat berperan dalam memantau

penyimpangan perilaku para remaja yang berada dalam

naungannya.

3. Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya dilihat dari keaktifan

siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas dan keaktifan mengikuti

ekstra keagamaan, tapi harus dilihat juga dari pelaksanaan

pengendalian diri pada siswa dalam kehidupan sehari-hari.

C. Informan Penelitian

Informan atau key informant adalah seseorang yang berwibawa

dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk
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memasuki objek penelitian. Maka informan yang peneliti libatkan,

yaitu : kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orangtua, dan

karyawan. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan

tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Kemudian perhatian peneliti

pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif,

dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Peneliti

melakukan hipotesis yang dirumuskan secara jelas dan terperinci.

Mengingat jumlah siswa SMP IT FIS yang banyak, dan

mengingat keterbatasan waktu dan biaya yang ada, maka penulis

mengambil objek penelitian yang disesuaikan, yaitu pengambilan objek

yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini yang diteliti

adalah untuk mengetahui Self Control remaja pada SMP IT FIS

Pekanbaru yang dilaksanakan remaja dalam proses pembelajaran serta

faktor pendukung dan kendala remaja melaksanakan self control di

SMP Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru.

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka sumber data terdiri

dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, diperoleh melalui pengamatan langsung dan

angket kepada responden terhadap pelaksanaan self control di SMP
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IT Future Islamic School Pekanbaru, dalam membentuk karakter

remaja SMP.

2. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara

langsung dari objek penelitian dan data kepustakaan . Data-data ini

diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan disekolah. Jadi

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa hasil

observasi, angket, hasil wawancara, dan dokumentasi tentang Upaya

Remaja dalam melaksanakan self control di SMP Islam Terpadu

Future Islamic School Pekanbaru.

D.  Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dengan

teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung

kelapangan tentang pelaksanaan Upaya remaja dalam melaksanakan

self control di SMP Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang sebagai pelengkap dari penggunaan metode

wawancara.3Disini penulis mengumpulkan data-data, selain dengan

wawancara juga melalui kamera, dan pengumpulan data dari admistrasi

sekolah.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara berstruktur yang

berhubungan dengan fokus permasalah, dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan lisan yang langsung ditujukan kepada orang yang paling

banyak mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu : Kepala Sekolah

SMP Islam Terpadu Future Islamic School, majlis guru, orangtua, dan

karyawan sehingga diperoleh data dan informasi akurat tentang upaya

remaja dalam melaksanakan self control di SMP Islam Terpadu Future

Islamic School Pekanbaru.

3 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 82
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E. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, yang dikutip oleh Tohirin, analisis atau

perbincangan data merupakan proses menyusun atur data ke dalam

pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat

ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis sebagaimana tuntutan data4.

Tahapan akhir dari analisa data ini adalah mengadakan pemeriksaan

keabsahan data.

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah Deskriptif

Kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang

diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka. Data yang

diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi secara

langsung dari sekolah yang bersangkutan, kemudian hasil analisis

tersebut dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

4 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan
Konseling, (Jakarta : Rajagrafindo, 2012), h.
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Kemudian Tohirin menjelaskan, setelah proses pengumpulan

data dilakukan, selanjutnya adalah dilakukan analisa data.5 Adapun

metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Berdasarkan kepada penjelasan yang disebutkan diatas, maka

langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji Upaya

Remaja dalam melaksanakan self control, di SMP Islam Terpadu

Future Islamic School Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Proses mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan

topik bahasan dan kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan

sub pokok bahasan.

b. Melakukan analisa terhadap data tersebut (content analisys).

Setelah data terkumpul dan terklasifikasikan, selanjutnya

penulis melakukan analisa terhadap data tersebut secara kritis. Dalam

5 Ibid
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melakukan analisa data tersebut ada beberapa langkah yang digunakan

penulis, pertama, menentukan situasi sosial lokasi penelitian yaitu :

Penelitian dilakukan di SMP Islam Terpadu Future Islamic School

Pekanbaru, yang beralamat : Jl. Tuanku Tambusai II, kec. Payung

Sekaki Pekanbaru. kedua, waktu dalam mengumpulkan data-data yang

berkenaan dengan objek penelitian, Waktu penelitian dilaksanakan

sejak januari, 2013. ketiga, melakukan analisis data sehingga data yang

dikumpulkan valid, keempat, membuat laporan penelitian (penulisan),

yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang

diterapkan di SMP IT Future Islamic School Pekanbaru dalam upaya

remaja dalam melaksanakan Self Control dan dapat memberikan

kontribusi terhadap pendidikan di pekanbaru khususnya, dan Indonesia

umumnya.

Menurut Tohirin, menyatakan bahwa, secara garis besar,

penelitian kualitatif menempuh tiga tahapan yaitu :  tahapan

pralapangan, tahapan pekerjaan lapangan, dan tahap analisis atau

interprestasi data.6 Langkah-langkah penelitian tersebut adalah (1) Pra

lapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian secara terinci,

6 Tohirin, Op.,Cit, h.55
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memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan

menilai keadaan lapangan, (2) langkah pekerjaan lapangan yang

meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data, (3) Langkah

analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan

data, (4) Langkah penulisan hasil laporan penelitian.


