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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. 

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan Taylor yang telah disebutkan 

oleh Lexy J. Moleong bahwa, “penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau 

lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati”.
1
 

Sugiyono mendefinisikan tentang metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
2
 Mengenai metode penelitian, 

peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode yang bertujuan untuk 

memperlihatkan keberadaan suatu fenomena yang ada. Disini peneliti 

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hal. 3 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2016), hal. 15 
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bermaksud untuk meneliti suatu fenomena/kejadian yang bertitik tolak dari 

realita, dengan cara deskriptif berupa kata-kata atau lisan dalam suatu konteks 

tertentu. 

Keberadaan peneliti dalam penelitian kualitatif menonjolkan kapasitas 

jiwa raga dalam mengamati, bertanya, melakukan penelitian dan 

mengabstraksi. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Nasution bahwa peneliti 

merupakan peneliti utama. Jadi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung 

untuk mengadakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

mempersepsi makna atas suatu perilaku juga suatu hasil observasi dan 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menampilkan kondisi-kondisi 

yang sekarang terjadi dalam peran hukuman dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliatan ini adalah studi 

kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang 

individu, kelompok, atau lembaga yang dianggap memiliki atau mengalami 

kasus tertentu. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mempelajari secara 

mendalam dan sistematis dalam kurun waktu yang cukup lama tentang 

sesuatu kasus sehingga dapat dicari alternative pemecahannya. Mendalam 

artinya mengungkap dan menggali data secara mendalam dan menganlisis 

secara intensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, studi kasus merupakan 

penelitian yang meneliti suatu fenomena secara utuh dan menyeluruh pada 

sutau kondisi yang sebenarnya dan asli. Dalam meneliti menggunakan 
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berbagai sumber data yang dialakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui secara intensif dan terperinci tentang bentuk-bentuk hukuman, 

faktor penyebab santri mendapatkan hukuman dan dampak hukuman dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul Ulum Kota 

Blitar. 

 

B. Kehadiran Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga 

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian 

yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitiam 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik mauapun 

logistiknya.
3
 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
4
 

Selanjutnya Nasuition, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono dalam 

bukunya yang berjudul Metode Penelitian pendidikan menyatakan bahwa:  

                                                           
3
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ...hal. 305 

4
 Ibid, hal. 306 



61 

 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ia 

bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. 

Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang 

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih 

perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang 

serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”
5
 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam 

memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan orisinil maka kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian sangat dibutuhkan. Karena peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrumen pengumpulan data 

utama. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan sebagai alat yang dapat 

berhubungan dengan informan atau obyek lainya. Peneliti juga yang 

memahami fenomena atau kejadian di lapangan dengan melakukan observasi 

dan berinteraksi. 

Peran sebagai instrumen sekaligus pengumpul data tersebut peneliti 

realisasikan dengan berada langsung dengan objek. Peneliti berusaha sebaik 

mungkin dalam mengumpulkan dan menyeleksi data-data yang relavan dan 

terjamin keabsahannya. Peneliti bertindak mengumpulkan data yang 

sesungguhnya sesuai situasi dan data tersebut di peroleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara yang akan dilakukan peneliti di Pondok 

Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. Kemudian untuk mendukung 

pengumpulan data dari sumber yang ada dilapangan, peneliti memanfaatkan 

                                                           
5
 Ibid, hal. 306-307 
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buku tulis, paper, dan juga alat tulis seperti pensil juga bolpoin sebagai alat 

pecatat data.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan 

untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pemilihan 

lokasi penelitian atau state selection berkenan dengan penentuan unit, bagian, 

kelompok, atau tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau 

pariwisata yang ingin diteliti.
6
 Ada beberapa macam tempat penelitian, 

tergantung bidang ilmu yang melatarbelakangi studi tersebut. Untuk bidang 

pendidikan maka tempat penelitian tersebut dapat berupa kelas, sekolah, 

lembaga pendidikan dalam satu kawasan.
7
 

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Nurul Ulum Kota Blitar 

yang bertempat di Jl. Ciliwung No. 52 Kota Blitar. Pondok pesantren Nurul 

Ulum didirikan sejak tahun 1994 dibawah pengelolaan lembaga pendidikan 

Maarif NU Cabang Kota Blitar. Pendirian pondok pesantren ini sebagai 

respon atas tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan 

pendidikan yang memadukan pendidikan pesantren dan pendidikan formal, 

yaitu tingkat SLTA dan SLTP. Jadi santri di pondok pesantren Nurul Ulum 

merupakan santri yang tinggal di pondok pesantren dan termasuk siswa-siswi 

dari Madrasah Aliyah Maarif NU dan Madrasah Tsanawiyah Maarif NU Kota 

Blitar.  

                                                           
6
 Nana syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

hal. 102 
7
 Ibid, hal. 103 
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Menurut beberapa wali santri, santri memiliki kedisiplinan yang tinggi 

dalam kegiatan yang ada di pondok pesantren. Di pondok ini terdapat tata 

tertib atau peraturan yang harus dilaksanakan. Adanya larangan-larangan dan 

keharusan yang harus diikuti dengan tujuan agar para santri dapat disiplin, 

baik didalam maupun diluar pesantren. Disinilah peneliti tertarik untuk 

mengetahui dampak  hukuman bagi santri dalam meningkatkan kedisiplinan 

di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moelong 

(2016) bahwa: 

Suber data utama dalam penelitian kualiatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke 

dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
8
 

 

Sumber data digolongkan sebagai data primer dan sekunder. Adapun 

penjelasannya, Data primer yaitu data yang diambil oleh orang yang 

berkepentingan atau memaknai data tersebut. Data yang diperoleh melalui 

sumber informasi dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara. 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh 

oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.
9
 Sejalan dengan 

pandangan tersebut, maka dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber 

data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

                                                           
8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 157 

9
 Ahamad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Oofset, 2009), hal. 

54 
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1. Data primer  

Sumber data yang dapat memberikan data melalui sumber 

informasi dengan cara pengamatan dan jawaban lisan melalui 

wawancara. Maka dalam penelitian ini peneliti mencari sumber-

sumber yang sangat berperan aktif dalam Pondok Pesantren Nurul 

Ulum Kota Blitar untuk menemukan data yang diinginkan. Data 

primer dari penelitian ini, yaitu: 

a) Pengasuh. Orang yang bertanggung jawab dalam 

menertibkan santri. 

b) Pendamping. Orang yang membantu pengasuh menertibkan 

santri, jadi orang yang paling berpengaruh dalam kedisiplinan 

para santri. 

c) Pengurus. Orang yang membantu pengasuh dalam 

menertibkan santri. 

d) Santri yang pernah terkena hukuman, karena dengan 

mewawancarai santri tersebut peneliti dapat mengetahui 

bahwa hukuman yang ditetapkan di pondok pesantren 

tersebut benar-benar dapat mendisiplinkan para santri. 

2. Data sekunder  

Data berasal dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan. 

Peneliti dapatkan dari data dokumentasi yang menggunakan 

catatan, rekaman gambar, foto dalam penelusuran data melalui 

observasi (pengamatan), serta peneliti berkoordinasi dengan 
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pengurus pondok yakni sekretaris untuk meminta segala macam 

data-data maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara 

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.
10

 Berdasarkan hal tersebut 

agar data yang diperoleh agar benar-benar akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka metode yang peneliti gunakan sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui 

pengamatan atas gejala, fenomena dan fakta yang terkait dengan 

masalah penelitian.
11

 Observasi merupakan cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek 

penelitian atau  peristiwa baik berupa manusia, benda mati ataupun 

                                                           
10

 Ibid, hal. 309 
11

 M. Musfiqon, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2012), 

hal. 120. 
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alam. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati cara guru 

mengajar, peserta didik belajar dsb.
12

  

Menurut Patton dalam Nasution yang dikutip Sugiyono 

dalam bukunya yang berjudul metode penelitian pendidikan, 

bahwa:  

Dengan melakukan observasi peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, 

peneliti akan memperoleh pengalaman langsung, peneliti 

dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang 

lain, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya akan 

terungkap dalam wawancara, peneliti akan memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif, dan peneliti dapat 

merasakan situasi sosial yang diteliti.
13

  

 

Disini peneliti berpartisipasi di dalam pengamatan yaitu 

dengan ikut serta pendamping pondok pesantren dan mengikuti 

langsung kegiatan wajib yang harus diikuti santri. Melalui metode 

observasi ini, peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan 

dengan judul penelitian, misalnya pengamatan mengenai penerapan 

hukuman santri di pondok pesantren nurul ulum Kota Blitar yang 

dilakukan oleh pendamping. Oleh karena itu, peneliti harus sering 

mungkin berpartisipasi aktif sebagai pengamat atas kegiatan yang 

wajib diikuti. 

2. Metode wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

                                                           
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 220   
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 313-314. 
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mengajukan pertanyataan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
14

  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya 

pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
15

 

Maksud mengadakan wawancara, seperti dipertegaskan oleh 

Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2016), 

bahwa: 

Maksud mengadakan wawancara, antara lain: mengontruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi 

kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang dialami masa 

lalu; memproyeksikan kebetulan-kebetulan sebagai yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

memverivikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan 

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan 

memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota.
16

 

 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara 

merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan 

                                                           
14

 Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 186 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 317 
16

 Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 187 
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oleh dua orang atau lebih. Dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Untuk menggali informasi secara 

mendalam dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa orang. 

Dengan menggali informasi mendalam mengenai efektivitas 

hukuman dalam meningkatkan kedisiplin santri di pondok 

pesantren nurul ulum Kota Blitar. 

Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode wawancara. Peneliti menggali informasi 

mendalam dengan jenis wawancara tidak terstruktur. Menurut 

Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J. Moelong dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2016) 

bahwa:  

Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. 

Pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, tetapi 

menyesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari 

responden. Pelaksanaan tanya-jawab mengalir seperti dalam 

percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya berjalan lama 

dan seringkali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
17

 

 

Peneliti menggali informasi secara mendalam dengan pengasuh, 

pendamping, pengurus, dan santri. Pertanyaan diajukan berkaitan 

dengan bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan, faktor penyebab 

santri mendapat hukuman, serta dampak hukuman itu sendiri dalam 

meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul Ulum 

Kota Blitar.  

                                                           
17

 Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 190-191 
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3. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

dan kebijakan.
18

 

Peneliti bertindak sebagai pengambil data dokumentasi 

secara langsung. Dokumentasi yang di ambil tentang apa yang ada 

di pondok pesantren Nurul Ulum yang mendukung dalam penulisan 

penelitian. Seperti pengambilan gambar berupa foto terkait dengan 

bentuk-bentuk hukuman, penerapan hukuman, dan profil pondok 

pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. Tidak hanya itu, peneliti juga 

mengumpulkan data dengan cara merekam dan mencatat hasil 

wawancara tentang permasalahan yang terjadi di pondok pesantren 

Nurul Ulum, kususnya terkait dengan bentuk-bentuk hukuman, 

faktor penyebab santri mendapat hukuman, dan peran hukuman 

dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul 

Ulum Kota Blitar.   

 

                                                           
18

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan..., hal.221. 
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F. Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa data kualitatif. 

Menurut Bodgan dan Biklen, yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong, 

menyatakan bahwa: 

Analisa data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. sedangkan 

data kualitatif itu sendiri yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
19

  

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel.
20

 

Menurut Seiddel yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya 

yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif bahwa,  

Proses berjalannya analisis data yaitu; pertama, mencatat yang 

menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber 

datanya tetap dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat 

indeksnya. Ketiga, berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data 

itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.
21

 

                                                           
19

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 332 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 337 
21

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 248 
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Secara umum, prosedur analisis data yang ditempuh oleh penulis dalam 

kapasitas selaku peneliti terdiri dari tiga tahap, yaitu; 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
22

 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Bagai peneliti yang masih baru, dalam melakukan 

reduksi data dapat mendeskusikan pada teman atau orang lain yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki 

nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
23

 

Data yang terkait dengan bentuk-bentuk hukuman, faktor 

penyebab santri mendapat hukuman, serta dampak hukuman  dalam 

mendisiplinkan santri maka peneliti peroleh melalui pengasuh, 

pendamping, pengurus, dan santri yang ada di pondok pesantren 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 338 
23

 Ibid, hal. 339 
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Nurul Ulum Kota Blitar, setelah dicatat dalam “Ringkasan data”, 

maka segera mungkin dilakukan data melalui reduksi data.  

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.
24

 Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami. 

Penyajian data merupakan suatu cara merangkai data yang 

memudahkan untuk pembuatan kesimpulan dan atau tindakan yang 

disusulkan.
25

 Penyajian data dari hasil reduksi data akan disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian oleh peneliti, untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami.  

3. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 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 
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peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
26

 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obuek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
27

  

Kesimpulan pada penelitian ini berupa temuan-temuan hasil 

dari analisis atau penafsiran data selama kegiatan yang mencakup 

pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang 

diperoleh selama melakukan penelitian. Kesimpulan akan 

dirangkum dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh 

pembaca. Dalam penelitian ini kesimpulan diperoleh dari reduksi 

data dan penyajian data yang terkait dengan efektivitas hukuman 
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dalam meningkatkan kedisiplinan santri di pondok pesantren Nurul 

Ulum Kota Blitar. 

 

G. Pengecekan Keabsaan Temuan 

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan 

nilai yang benar, menyediakan agar hal itu dapat diterapkan, dan 

memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenentralan dari temuan. Keabsahan data merupakan konsep 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(realibilitas).
28

  Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. 

Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan 

kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan 

sendiri-sendiri. Terkait dengan memperoleh data empirik dari lokasi 

penelitian, penulis selaku peneliti menerapkan pengecekan keabsahan data 

seperti dibawah ini:   

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen itu 

sendiri, karena keintrumen peneliti sangat menentukan dalam 

mengumpulkan data. Keikutsertaan dalam penelitian juga tidak 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Hal ini juga 

menuntut peneliti agar terjun kelokasi dan dalam waktu yang cukup 
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panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mungkin mengotori data.
29

 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di 

lapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. 

Perpanjangan menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam 

waktu yang cukup panjang. Perpanjangan keikutsertaan peneliti 

mengumpulkan data sampai pada kejenuhan pengumpulan data 

tercapai.  

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan terjun 

langsung ke lapangan dengan waktu yang panjang tempatnya di 

pondok pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, sampai dengan 

penelitian ini benar-benar disahkan para pihak terkait setelah lulus 

oleh tim dosen penguji. Apabila data diperoleh belum lengkap, 

maka dengan perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti kembali 

kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

informan yang pernah ditemui maupun yang baru.  Dengan 

perpanjangan keikutsertaan ini, guna mendapatkan informasi yang 

lebih valid mengenai efektivitas hukuman dalam meningkatkan 

kedisiplinan santri, walaupun peneliti sudah memperoleh data yang 

cukup untuk dianalisis. 

2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 
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Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi 

berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa 

yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
30

  

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya 

secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa.
31

 

Ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap efektivitas hukuman dalam meningkatkan kedisiplinan 

santri di pondok pesantren Nurul Ulum Kota Blitar. Kemudian 

peneliti menelaah sampai peneliti benar-benar faham, sehingga 

peneliti mampu menguraikan secara rinci mengenai proses 

penemuan. Kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan observasi 
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secara cermat dilapangan, wawancara secara intensif dengan 

informan. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainya. Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. 

Moeleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif (2016), bahwa: “triangulasi dibedakan menjadi empat 

macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori”.
32

 

Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam 

bukunya yang berjuful Metodologi Penelitain Kualitatif (2016), 

menyatakan bahwa:  

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang 

di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

(3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

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 
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pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

2. Tiangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

3. Teknik triangulasi jenis ketiga ialah penyidik, yaitu dengan 

jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamat lainya membantu mengurangi 

kemenclengan dalam pengumpulan data. 

4. Triangulasi dengan teori, bahwa fakta dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih. Ini bisa 

dinamakan dengan penjelasan banding (rival explanation) 
33

 

 

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagi pandangan. Dengan kata lain bahwa 

dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan 

jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau 

teori.
34

  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan data hasil 

wawancara yang bersumber dari pengasuh, pendamping, seksi 

keamanan, dan santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar 
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yang dibandingkan dengan data hasil pengamatan. Melalui 

triangulasi sumber terebut, maka dapat diketahui apakah informan 

memberikan data yang sama atau tidak. Kalau informan 

memberikan yang sama, maka data tersebut dapat dikatakan valid. 

Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik atau 

triangulasi dengan metode, dengan mencari sumber lain kemudian 

digabungkan dengan sumber yang pertama. 

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-

rekan sejawat. Bisa katakan pemeriksaan sejawat merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-

rekan yang sebaya,  yang memiliki pengetahuan umum yang sama 

tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti 

dapat me-review persepsi, pandangan dan analisi yang sedang 

dilakukan.
35

 

Pemeriksaan sejawat yang dimaksud oleh penulis ialah 

mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing dan teman mahasiswa yang sedang mengadakan 

penelitian kualitatif di lokasi yang berbeda namun dibawah arahan 

dosen pembimbing sekripsi yang sama. Hal ini dilakukan agar 
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peneliti mendapatkan masukan-masukan yang baik dari segi 

metodologi  maupun konteks penelitian. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Maksud dari tahap-tahap penelitian adalah langkah-langkah atau cara-

cara penulis mengadakan penelitian untuk mencari data. Dalam penyusunan 

skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan/ Persiapan  

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku yang 

berkaitan dengan metode. Tahap ini dilakukan pula proses penyusunan 

proposal, seminar, sampai akhirnya disetujui oleh pembimbing. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan 

menggunakan beberapa metode. Beberapa metode tersebut antara lain 

metode observasi, wawancara, dan dokumentadi 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul 

secara sistematis dan terinsi sehingga data tersebut mudah difahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. 

4. Tahap pelaporan 
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Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang 

penulis lakukan tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan akan ditulis bentuk skripsi. 


